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TomTomi sisuteenuste kasutustingimused, 
koostanud  

TomTom International B.V. 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland 

("TomTom”) 
 
 
1) Mõisted 
 

Litsents TomTomi sisu ja TomTomi nupu kasutamise litsents, 
mida on täpsemalt kirjeldatud punktis 3 

Muutmine  TomTomi nupuga seotud tegevuste kopeerimine, 
värskendamine, uuendamine, lisamine, reprodutseerimine 
ja ettevalmistamine  

TomTomi nupp TomTomi sisuteenus, mis pakub võimalust kasutada 
TomTomile sisu lisamise nuppu või mis tahes muud 
tarkvaravahendit, mille abil saab kasutaja tekitatud sisu 
luua ja oma veebilehele üles laadida ning mida on 
võimalik TomTomi seadme käepäraseks installimiseks 
teistele kasutajatele pakkuda 

TomTomi sisu TomTomi ja tema varustajate tekitatud mis tahes teave, 
tekstid, failid, skriptid, graafika, fotod, helid, muusika, 
videod, interaktiivsed teenused ja muud samalaadsed 
materjalid  

TomTomi sisuteenus TomTomi veebilehe, TomTom HOME’i, TomTomi 
programmi või mis tahes muu TomTomi rakenduse poolt 
või kaudu pakutavad teenused  

Üleslaadimine  kasutaja tekitatud sisu üleslaadimine, postitamine, 
sisestamine või jagamine 

Kasutamine kasutaja tekitatud sisu kasutamine, allalaadimine või 
vastuvõtmine 

Kasutaja tekitatud sisu  teie või teiste TomTomi sisuteenuse kasutajate tekitatud 
mis tahes navigeerimissisu, teave, tekstid, failid, skriptid, 
graafika, fotod, helid, muusika, videod, interaktiivsed 
teenused ja muud samalaadsed materjalid 

 
2) Reguleerimisala 
a) Käesolevad kasutustingimused reguleerivad TomTomi sisuteenuste kasutamist, mis i) 

võimaldab teil kasutada igasugust TomTomi sisu, ii) võib võimaldada iga kasutaja 
tekitatud sisu üleslaadimist, muutmist või kasutamist, iii) võib tagada juurdepääsu 
kolmanda osapoole mis tahes funktsioonidele või iv) võimaldab näidata oma veebilehel 
iga kasutaja tekitatud sisu. 

b) TomTomil on õigus käesolevaid kasutustingimusi igal ajal muuta ja täiendada. 
Käesolevate kasutustingimuste reguleerimisalasse kuuluvate tarkvaraprogrammide suhtes 
on võimalik kehtestada lisatingimusi.  

c) TomTomi sisuteenust kasutades nõustute te kõigi käesolevates kasutustingimustes toodud 
tingimuste, nende muudatuste ja täiendustega ning kohustute neid täitma.  

 
3) TomTomi sisu ja TomTomi nupu kasutamislitsents 
a) Käesolevaga annab TomTom teile litsentsi TomTomi sisu ning vajadusel ka TomTomi 

nupu kasutamiseks isiklikel mitteärilistel eesmärkidel vastavalt käesolevatele 
kasutustingimustele. Teil puudub õigus TomTomi sisu muuta.  

b) Teil on lubatud TomTomi sisu kasutada üksnes ühes arvutis või seadmes ning üksnes ühe 
navigeerimissüsteemi raames. TomTomi sisu otsene või kaudne edasiandmine teistele 
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kasutamiseks on keelatud.  
c. Käesolev litsents on mitteedasiantav lihtlitsents, mis tähendab, et TomTomil on õigus 

väljastada TomTomi sisu ja TomTomi nupu kasutamise litsentse ka teistele kasutajatele, 
aga teil pole õigust TomTomi sisu ja TomTomi nupu kasutamise litsentsi teistele isikutele 
edasi anda.  

d. Käesolev litsents ei anna teile õigust TomTomi sisu või TomTomi nupuga seotud 
tulevaste täiustatud versioonide, värskenduste ega kaasaannete, tugiteenuste ega tehnilise 
abi saamiseks. TomTomi sisu või TomTomi nupu täiustatud versioonide, värskenduste 
või kaasaannete saamisel palutakse teil anda nõusolek käesolevates kasutustingimustes 
sätestatud nõuete või muudes taolistes kasutustingimustes sätestatud nõuete täitmiseks 
teie poolt kasutusele võetavate täiustatud versioonide, värskenduste või kaasannete 
suhtes. TomTomil on õigus kas ette teatades või ette teatamata TomTomi sisu, TomTomi 
nuppu ja kõigi värskenduste, uusversioonide või kaasaannetega seotud teenuste 
pakkumist katkestada, piirata või muuta. 

e. Käesolevates tingimustes sätestatud nõuete jämeda rikkumise korral on TomTomil õigus 
mis tahes teisi teie suhtes kehtivaid õigusi rikkumata käesolev litsents viivitamatult 
kehtetuks tunnistada. Sellisel juhul olete kohustatud teie omanduses oleva TomTomi sisu 
või TomTomi nupu kas tagastama või hävitama. 

¶ 
4) TomTomi sisuteenuste ja kasutaja tekitatud sisu kasutamise luba 
a. TomTom tagab teile juurdepääsu TomTomi sisuteenustele, annab õiguse nende 

kasutamiseks üksnes isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil ning võimaldab kasutaja tekitatud 
sisu üles laadida, kasutada ja muuta ning saata kasutaja tekitatud sisu koopiad 
TomTomile mis tahes TomTomi või TomTomi sisuteenuste poolt pakutava tehnilise 
vahendi või kanali kaudu, järgides kõiki käesolevates kasutustingimustes sätestatud 
nõudeid. Teil ei ole õigust TomTomi sisuteenustele ligipääsemiseks ega kasutaja 
tekitatud sisu kasutamiseks, üleslaadimiseks või muutmiseks reklaami, toetuskampaania, 
turunduse või muudel ärilistel ja/või müügiga seotud eesmärkidel.  

b. Juhul kui TomTomi sisuteenustega kaasneb TomTomi nupp, mis võimaldab kasutaja 
tekitatud sisu teie veebilehele üles laadida, võite TomTomi nuppu kuvada vaid oma 
veebilehel. TomTomi nupp kuvatakse automaatselt ning selle küljed peaksid paiknema 
muudest veebisaidil paiknevatest graafilistest või tekstilistest elementidest vähemalt viie 
(5) piksli kaugusel. TomTomi nupu või selle elementide (sealhulgas html- või mõne muu 
programmi koodid, autoriõiguse märgid, kaubamärgid või teised omandiõigust 
tähistavad märgid) kõrvaldamine, moonutamine või ümberkujundamine ning selle 
suuruse ja välimuse muumine mõnel muul viisil on keelatud.  

c. TomTomi sisuteenuste ning kasutaja tekitatud sisu kasutamist ja hooldust puudutavate 
tugiteenuste ning tehnilise abi osutamine ei kuulu TomTomi sisuteenuste hulka.  

d. TomTomil on õigus oma äranägemisel koguda ja töödelda kasutaja koostatud sisuga 
seotud statistilisi andmeid oma toodete ja/või teenuste kvaliteedi parandamiseks.  

e. TomTomil on õigus kas ette teatades või ette teatamata TomTomi sisuteenuste 
pakkumine lõpetada ning nende osutamist piirata või muuta. 

¶ 
5) TomTomi nupu kaudu pakutava kasutaja tekitatud sisu kasutamise luba 
a. Kui kasutaja tekitatud sisu on teile kättesaadav TomTomi nupu kaudu, annab TomTom 

erinevalt lõigus 4.a sätestatust teile loa kasutaja tekitatud sisu üksnes kasutada, aga mitte 
muuta ega üles laadida. 

b. Kui te kasutaja tekitatud sisu TomTomi nupu kaudu üles laadite, siis erinevalt lõikudes 
11.c ja 11.d sätestatust annate te üksnes TomTomile õiguse seda kasutaja tekitatud sisu 
kasutada ning sellele viitavaid linke lisada, et kasutajad saaksid seda kasutaja tekitatud 
sisu kasutada, andmata seejuures neile kasutajatele õigust kasutaja tekitatud sisu muuta 
või üles laadida.  
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6) TomTomi nupu ja kasutaja tekitatud sisu kasutamine ärilistel eesmärkidel  
a) Erinevalt lõikudes 3.a ja 4.a sätestatust, on teil on õigus juurdepääsuks TomTomi nupule 

ja kasutaja tekitatud sisu üleslaadimiseks teie veebilehel oleva TomTomi nupu kaudu 
ärilistel eesmärkidel juhul, kui te ei nõua kolmandatelt osapooltelt otseselt ega kaudselt 
tasu kasutaja tekitatud sisu kasutamise eest ega sea ärilisi ega muid piiranguid, mis 
võiksid takistada taoliste kolmandate osapoolte tekitatud sisu kasutamist vastavalt 
käesolevatele tingimustele.   

b) Juhul kui te kasutate õigust TomTomi nupule juurdepääsuks ja selle kasutamiseks ning 
laadite üles kasutaja tekitatud sisu vastavalt eelpooltoodud punktile 6.a, olete te 
kohustatud 
i. lisama oma veebilehele kirja, milles sätestatakse järgmist: (i) TomTom ütleb 

asjassepuutuvate seaduste maksimummäära piires lahti kõigist TomTomi nuppu või 
kasutaja tekitatud sisu puudutavatest otsestest, kaudsetest või seadusega ettenähtud 
garantiidest, kohustustest ja tingimustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, nendest 
(olemasolul), mis puudutavad rahuldavat kvaliteedi, sobilikkust eesmärgi täitmiseks, 
usaldusväärsust või kättesaadavust, täpseid ja ammendavaid vastuseid, 
professionaalseid jõupingutusi, viiruste puudumist, kolmandate poolte õiguste 
rikkumist ning mõistlikku hoolt ja oskuslikkust; (ii) TomTomil pole mingit kohustust 
pakkuda teile ning teistele kasutajatele tugiteenust või tehnilist abi TomTomi nupu 
ning kasutaja tekitatud sisu kasutamisel ja hooldamisel; (iii) TomTom ei vastuta teie 
kui kasutaja ega mis tahes kolmandate osapoolte ees kasutamisest või üleslaadimisest 
tulenevate ja käesoleva kasutusjuhendi sätteid järgivate TomTomi nupu või kasutaja 
tekitatud sisuga seotud otseste, kaudsete, kõrvaliste, tegevusest tulenevate või muude 
kahjude eest.  

ii. vabastama TomTomi vastutusest, teda kaitsma ja hoidma mis tahes nõuete, hagide, 
kadude, kulude, kohustuste, väljaminekute ja kulutuste eest (kaasa arvatud mõistlikud 
kulud õigusabile), mille põhjustajateks on kolmandad osapooled ja mis puudutavad 
(i) käesolevates kasutustingimustes sätestatud mis tahes nõuete teiepoolset rikkumist, 
(ii) TomTomi nupu või kasutaja tekitatud sisu käesoleva kasutusjuhendi nõuetele 
vastavat kasutamist ja üleslaadimist, (iii) TomTomi nupu ja kasutaja tekitatud sisuga 
seotud mis tahes teiepoolseid avaldisi, garantiisid, tagatisi ja teisi kirjalikke või 
suulisi ütlusi, välja arvatud need, mis on TomTomi poolt kirjalikult sätestatud, (iv) 
mis tahes väidet selle kohta, et kasutaja tekitatud sisu rikub kolmandate osapoolte 
intellektuaalse omandiga seotud õigusi. 

iii. TomTomi nuppu tuleb käsitleda vastavalt TomTomi kaubamärgi kasutamise 
juhendile, kui see on kättesaadav.  

 
7) Üldised piirangud 
a) TomTomi sisuteenuste, TomTomi sisu või kasutaja tekitatud (muudetud) sisu rentimine, 

laenutamine, avalik esitlus, esitus, ringhäälingu kaudu edastamine või mis tahes muud 
tüüpi levitamine on keelatud. Te ei tohi ise ega või ka kellelgi teisel lubada TomTomi 
sisuteenuseid, TomTomi nuppu, TomTomi sisu või kasutaja tekitatud sisu ning nende mis 
tahes osi ümber teha, moonutada või muuta, välja arvatud seaduses kindlaksmääratud 
juhtudel või TomTomi poolt TomTomi sisuteenuse vahendusel selgesti väljendatud ja 
välja pakutud tehnilist lahendust või vahendit kasutades, samuti ei tohi te ise ega või ka 
kolmandatel osapooltel lubada TomTomi sisuteenuseid, TomTomi nuppu, TomTomi sisu 
või kasutaja tekitatud sisu või nende mis tahes osi pöördprojekteerida, dekompileerida või 
pöördtransleerida, krüpteeringuid lahti muukida või vältida.  

b) Keelatud on kasutada või käivitada mis tahes automaatsüsteeme, muuhulgas, kuid mitte 
ainult, nn roboteid ja ämblikke, mis saadavad TomTomi sisuteenuste kaudu TomTomi 
serveritele rohkem sõnumeid või päringuid, kui TomTomi sisuteenuse keskmine eraklient 
sama perioodi jooksul tavasüsteemi kasutades mõistlikkuse piires oleks võimeline saatma.   

c) Tom Tomi sisuteenuseid või vastavat juurdepääsuõigust kasutades nõustute hoiduma 
sobimatust käitumisest, sealhulgas:  
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i. juurdepääsukatsetest ning autoriseerimata sissetungidest teiste kasutajate kontodele, 
arvutitesse ja võrkudesse; 

ii. TomTomi sisuteenuste kaudu teabe hankimisest või hankida püüdmisest mis tahes 
viisil, välja arvatud juhul, kui TomTom teid ise nende andmetega varustada kavatseb 
või teabe teile kättesaadavaks muudab;  

iii. mis tahes kolmandatelt osapooltelt TomTomi sisuteenuste kasutamise eest otseselt 
või kaudselt tasu nõudmisest; 

iv. olemasoleva TomTomi nupu kuvamisest viisil, mille põhjal võiks arvata, et kasutaja 
tekitatud sisu on TomTomiga seotud, on TomTomi sidusettevõte, on TomTomi poolt 
spondeeritud või heaks kiidetud ning mis on eksitav, solvav, ebaseaduslik, kahjulik, 
piinav, teotav, laimav, ebasünnis, labane või vihkav, rikub mis tahes kolmandate 
osapoolte õigusi või on muul moel seadusevastane või rikub TomTomi intellektuaalse 
omandi õigusi;  

v. mis tahes TomTomi veebisaidi või TomTomi HOME-lehekülje kadreerimisest või 
peegeldamisest oma veebisaidil muuhulgas, kuid mitte ainult leheküljel, mis avaneb 
pärast TomTomi nupul klõpsamist; 

vi. TomTomi sisuteenuste kasutamisest ebaseaduslikul viisil või vastuolus käesolevate 
kasutustingimustega;  

vii. võltsidentiteedi loomisest teiste eksitamiseks; 
viii. mis tahes TomTomi sisuteenustele kohaldatavate eeskirjade või muude 

(kaubamärgiga seotud) juhiste rikkumisest;  
ix. TomTomi sisuteenuste (mis tahes osa) kasutamisest andmete kogumisest harvest-

meetodil või muul viisil kolmandaid osapooli puudutava teabe hankimisest, kaasa 
arvatud e-posti aadressid ja isiklikud andmed. 

 
8) Kasutaja tekitatud sisu üleslaadimine 
a) Lisaks käesolevate kasutustingimuste üldisi õigusnorme ning piiranguid käsitlevates 

punktides 6 ja 7 sätestatule on keelatud kasutaja tekitatud sisu üleslaadimine, mis: 
i. on solvav, ähvardav, ebaseaduslik, kahjulik, piinav, teotav, laimav, ebasünnis, labane 

või vihkav, rikub mis tahes kolmandate osapoolte õigusi või on muul viisil seadusega 
vastuolus; 

ii. soodustab seaduserikkumist või käitumist, mis on solvav, ähvardav, ebaseaduslik, 
kahjulik, piinav, teotav, laimav, ebasünnis, labane või vihkav ning rikub kolmandate 
osapoolte mis tahes õigusi või on muul viisil seadusega vastuolus; 

iii. soodustab teile teadaolevalt vale või eksitava informatsiooni levitamist; 
iv. (võib) kahjustada TomTomi äritegevust, muuhulgas, kuid mitte ainult, kasutaja 

tekitatud sisu struktuurskeeme või turva(kaamera)teavet;  
v. on kaitstud autoriõigusega, sisaldab ärisaladust või on kaitstud kolmandate osapoolte 

mis tahes intellektuaalse omandi õigustega või privaatsusõigusega, välja arvatud 
juhul, kui olete ise nende õiguste omanik või teil on olemas seadusjärgse omaniku 
selgesti väljendatud nõusolek kasutaja tekitatud sisu üleslaadimiseks ja TomTomile 
ning mis tahes teistele TomTomi sisuteenuste kasutajatele käesolevates 
kasutustingimustes sätestatud õiguste tagamiseks; 

vi. sisaldab isikuandmeid, nagu näiteks telefoninumbrid, kodused või e-posti aadressid, 
nimed või eesnimed, välja arvatud juhul, kui nende isikuandmete omanik on andnud 
vastava selgesti väljendatud nõusoleku; 

vii. on seotud lubamatu masskirjade, spämmi või rämpsposti saatmisega;  
viii. sisaldab piiratud juurdepääsuga või parooliga kaitstud lehekülgi või peidetud 

lehekülgi ning kujutisi; 
ix. on seotud äritegevuse või müügiga, välja arvatud juhud, mis on käesolevates 

kasutustingimustes eraldi välja toodud või mille kohta on olemas TomTomi eelnev 
kirjalik nõusolek; 

x. on seotud viirusi, troojalasi, ussviirusi, ajapomme või muid taolisi programme 
sisaldavate materjalide saatmise või kättesaadavaks tegemisega, mis võivad 
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kahjustada TomTomi serverite tegevust, arvuteid ja võrke, kasutajate kontosid, 
arvuteid ja võrke või TomTomi seadet. 

 
9) Kolmandatele osapooltele kuuluvad materjalid 

TomTom võib TomTomi sisuteenuseid ja TomTomi sisu pakkudes kasutada 
kolmandatele osapooltele kuuluvaid tarkvarakoode, andmeid, teabefunktsioone ning 
muud sisu ja algoritme („Kolmandatele osapooltele kuuluvad materjalid”). TomTomi 
sisuteenuse ja TomTomi sisuga seotud kolmandatele osapooltele kuuluvate materjalide 
suhtes võidakse kohaldada kasutustingimusi, mis erinevad käesolevatest 
kasutustingimustest. Kolmandatele osapooltele kuuluvaid materjale puudutavad 
autoriõiguse märked ja litsentsitingimused leiate kas meie veebilehelt 
http://www.tomtom.com/legal või selle kaudu. TomTomi sisuteenuseid kasutades 
kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud TomTomi sisuteenuste või TomTomi sisuga 
seotud võimalike kolmandatele osapooltele kuuluvate materjalide kasutustingimustega.  

 
10) Ligipääs TomTomi sisuteenustele 
a) Mõningatele TomTomi sisuteenuste funktsioonidele ligipääsuks ning kasutamiseks 

võidakse teilt nõuda TomTomi kasutajaks registreerumist või MyTomTomi kasutajakonto 
loomist.  

b) Te olete vastutav kõigi teie kasutajakonto vahendusel teostatavate toimingute eest. Te 
olete vastutav oma kasutajanime ja sellega seotud toimingute eest. Kasutajatunnuse 
avaldamine mis tahes kolmandatele osapooltele on keelatud, samuti tuleks vältida 
TomTomi sisuteenustele juurdepääsu võimaldamist kolmandatele osapooltele ning 
teenuste kasutamist teie nimel.  

c) Kui märkate, et kolmandad osapooled on ilma teie loata kasutanud teile kuuluvat kontot 
TomTomi sisuteenustele juurdepääsu loomiseks ja teenuste kasutamiseks või mis tahes 
muud võimalikku andmeturbe kuritarvitamise juhtu, olete kohustatud sellest TomTomile 
viivitamatult teatama.   
 

11) Varalised õigused 
a) TomTomi sisuteenuste, sealhulgas TomTomi nupu ja TomTomi sisuga seotud mis tahes 

kaubamärkide, piltide, logode ja nime või nendest tehtud mis tahes koopiate autoriõigust 
ning muud intellektuaalset, tööstuslikku ja/või varalist omandit reguleerivad õigused 
kuuluvad TomTomile ja/või tema varustajatele. Kõik käesolevates kasutustingimustes 
eraldi välja toomata õigused kuuluvad TomTomile.  TomTomi sisu või TomTomi nupu 
kopeerimine, allalaadimine, üleslaadimine, levitamine, ringhäälingus edastamine või mis 
tahes muul viisil reprodutseerimine on keelatud, välja arvatud tagavarakoopia tegemise 
või arhiveerimise eesmärgil. TomTomi sisu ja TomTomi nupuga seotud omandiõigused 
teile ei laiene. 

b) TomTomil puuduvad mis tahes omandiõigust puudutavad nõuded kasutaja tekitatud sisu 
suhtes.  Te lubate ja garanteerite, et te kas omate või teile on antud õigus kasutada kõiki 
vajalikke litsentse, õigusi, nõusolekuid ja lubasid kasutaja tekitatud sisu üleslaadimiseks, 
ning annate TomTomile kõik käesolevates kasutustingimustes loetletud õigused, kaasa 
arvatud õigus anda teistele TomTomi kasutaja tekitatud sisu kasutajatele luba taolist 
kasutaja tekitatud (muudetud) sisu kasutamiseks, muutmiseks ja üleslaadimiseks vastavalt 
käesolevatele tingimustele.  

c) Kasutaja tekitatud sisu üleslaadimisega säilitate te kõik üleslaaditava materjaliga seotud 
õigused, andes samal ajal TomTomile ülemaailmse, tähtajatu, tühistamatu, mittevälistava, 
maksuvaba, edasiantava litsentsi kasutaja tekitatud sisu ja selleni viivate linkide 
kasutamiseks, üleslaadimiseks, muutmiseks, levitamiseks, all-litsentsi andmiseks, 
pöördprojekteerimiseks, pöördkompileerimiseks, pöördtransleerimiseks ning kuvamiseks 
igal viisil ning kõigi andmekandjate vahendusel.  

d) Käesolevaga lubate te TomTomil anda teistele TomTomi sisuteenuste kasutajatele õigus 
teie poolt TomTomi sisuteenuste vahendusel üles laaditud kasutaja tekitatud (muudetu) 
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sisu kasutamiseks, muutmiseks ja üleslaadimiseks vastavalt käesolevatele 
kasutustingimustele.  

 
12) Väärkasutus ja sisu eemaldamise põhimõtted 
a) Olete ainuisikuliselt vastutav kogu teie poolt üles laaditud kasutaja tekitatud sisu ning 

TomTomi sisuteenuste vahendusel mis tahes kolmandate osapooltega seotud infovahetuse 
eest.  Kui ilmneb, et mis tahes kasutaja tekitatud sisu võib olla vastuolus punkti 8a sätete 
või käesolevate kasutustingimuste mõne muu sättega või rikub mis tahes muid 
kolmandate osapoolte õigusi, võib TomTom taolise sisu eelneva hoiatuseta kustutada. 
Niisuguse kasutaja tekitatud sisu üleslaadimise eest võib TomTom rakendada teie suhtes 
juurdepääsu- ja kasutuskeeldu TomTomi sisuteenustele.  

b) TomTom ei võta endale mingeid kohustusi TomTomi mis tahes sisuteenuste või kasutaja 
tekitatud sisu jälgimise suhtes.  

c) Kui märkate TomTomi sisuteenuste väärkasutamist TomTomi sisuteenuste mis tahes 
kasutaja poolt, siis andke sellest teada, klõpsates selleks otstarbeks loodud nupule 
TomTomi mis tahes veebilehel.  

 
13) Garantiide ja vastutuse välistamine  
a) TomTom ei anna ega saa anda garantiid TomTomi sisuteenuste, TomTomi nupu, 

TomTomi sisu, kasutaja tekitatud sisu või TomTomi sisuteenuste kolmandate osapoolte 
kaudu pakutavate funktsioonide tõrgeteta toimimise, pakutava teabe õigsuse ning 
kolmandate osapoolte kaudu pakutavate teenuste kättesaadavuse ja töökindluse suhtes.  
TomTomi sisuteenuste, TomTomi sisu, kasutaja tekitatud sisu või kolmandate osapoolte 
pakutavate funktsioonide kasutamisel, üleslaadimisel või muutmisel vastavalt 
käesolevatele kasutustingimustele võib navigatsioonisüsteemis ette tulla arvutusvigu, 
nagu näiteks kohalikest keskkonnatingimustest ja/või ebatäielikest või vääradest 
andmetest põhjustatud vead. 

b) TomTom pakub või võimaldab kasutada TomTomi sisuteenuseid, TomTomi nuppu, 
TomTomi sisu, kasutaja tekitatud sisu ja kolmandate osapoolte pakutavaid mis tahes 
funktsioone ILMA IGASUGUSTE OMAPOOLSETE GARANTIIDETA, öeldes 
käesolevaga lahti kõigist otsestest, kaudsetest või seaduses ette nähtud garantiidest, 
kohustustest ja tingimustest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigist (olemasolevatest) 
garantiidest, kohustustest ja tingimustest, mis on seotud vastuvõetava kvaliteedi, eesmärgi 
täitmiseks sobivuse, usaldusväärsuse või kättesaadavuse, täpsete ja ammendavate 
vastuste, professionaalsete jõupingutuste, viiruste puudumise või kolmandate osapoolte 
õiguste piiramise ning mõistlikust hoolsuse ja oskustega nii TomTomi sisuteenuste, 
TomTomi nupu, TomTomi sisu, kasutaja tekitatud sisu kui ka kolmandate osapoolte 
pakutavate funktsioonide suhtes. Sama garantiisid, kohustusi ja tingimusi puudutav 
vastutuse välistamise säte kehtib ka teistele teenustele tugiteenuse pakkumise või sellest 
keeldumise, informatsiooni, tarkvara ning TomTomi sisuteenuste, TomTomi nupu, 
TomTomi sisu, kasutaja tekitatud sisu või kolmandate osapoolte pakutavate funktsioonide 
kaudu või muul viisil TomTomi sisuteenuste, TomTomi nupu, TomTomi sisu, kasutaja 
tekitatud sisu või kolmandate osapoolte pakutud funktsioonidega seotud 
juurdepääsuõiguse, kasutamise, üleslaadimise või muutmise suhtes vastavalt 
käesolevatele kasutustingimustele. Samuti puuduvad garantiid ning tingimused segamatu 
kasutamise õiguse või muude õiguste tagamiseks TomTomi sisuteenuste, TomTomi nupu, 
TomTomi sisu, kasutaja tekitatud sisu või TomTomi sisuteenuste vahendusel kolmandate 
osapoolte kaudu pakutavate funktsioonide suhtes.  

c) TomTom võib mõne TomTomi sisuteenuse (või selle osa) pakkumisel sõltuda 
kolmandatest osapooltest, nagu näiteks juhud, kui TomTomi sisuteenuse pakkumine 
hõlmab kolmandate osapoolte funktsioonide kättesaadavaks tegemist.  TomTom ei saa 
anda ega anna garantiid selle kohta, et taolised kolmandate osapoolte pakutavad 
funktsioonid oleksid igal ajal kättesaadavad, samuti on TomTomil õigus lõpetada taoliste 
kolmandate osapoolte pakutavate funktsioonide kättesaadavaks tegemine niipea, kui seda 
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pole mõistlikkuse piires enam võimalik nõuda, ilma et sellega seoses tekiks kohustus mis 
tahes kompensatsiooni maksta.  

 
14) Vastutus 
a) TomTom ei võta seisukohta ühegi kasutaja tekitatud sisu ega seal avaldatud arvamuse, 

soovituse või nõuande suhtes ning ütleb lahti mis tahes vastutusest, mis tuleneb teie 
juurdepääsust kasutaja tekitatud sisule ning selle teiepoolsest kasutamisest.  

b) TomTom ja tema varustajad ning alltöövõtjad ei vastuta teie ega kolmandate osapoolte 
ees mis tahes otseste, kaudsete, kõrvaliste, tegevusest tulenevate või muude kahjude eest 
(kõigil juhtudel muuhulgas, kuid mitte ainult, käesolevates kasutustingimustes sätestatud 
juurdepääsu-, kasutus-, üleslaadimis- või muutmisvõimaluste puudumine TomTomi 
sisuteenuste, TomTomi nupu, TomTomi sisu, kasutaja tekitatud sisu või kolmandate 
osapoolte pakutavate mis tahes funktsioonide suhtes, andmekadu, ärikahju, saamata 
jäänud tulu, ärikatkestus jms), mis tulenevad TomTomi sisuteenuste, TomTomi nupu, 
TomTomi sisu, kasutaja tekitatud sisu ja TomTomi sisuteenuste kaudu pakutavate 
kolmandate poolte funktsioonide kasutamisest või vastavate juurdepääsu- ja 
kasutusvõimaluste puudumisest ning teie kasutajakonto mis tahes volitamata kasutamisest 
isegi juhul, kui olete TomTomi niisuguste kahjude tekkimise võimalusest eelnevalt 
teavitanud.   

c) TomTom ei vastuta (i) oma töötajate, esindajate ja/või TomTomi sisuteenuste kasutajate 
poolt toime pandud mis tahes pettuste eest; ega (ii) oma töötajate, esindajate ja/või 
TomTomi sisuteenuste kasutajate poolt toime pandud mis tahes tahtliku eksitamise 
juhtude eest. 

d) Vaatamata eelpooltoodule ning käesolevates kasutustingimustes sätestatule ei piira 
käesolevad kasutustingimused mingil viisil mis tahes osapoole vastutust tema hooletusest 
põhjustatud surma või isikukahju eest. 

e) Eelpooltoodud vastutuspiirang ei mõjuta siseriiklikest seadustest tulenevaid seaduslikke 
õigusi. 

 
15) Teenustasud 

TomTom pakub TomTomi sisuteenustele tasuta juurdepääsu. TomTomil on õigus 
TomTomi sisuteenuste tasuta pakkumisest igal ajal lahti öelda või see lõpetada.  TomTom 
teavitab teid TomTomi sisuteenuste tasuliseks muutumisest.  Sellisel juhul võite valida, 
kas otsustate TomTomi sisuteenuste kasutamist kehtestatud tasu eest jätkata või teenuste 
kasutamise lõpetada. 

 
16) Vääramatu jõud 

Vääramatuks jõuks loetakse asjaolusid, mis takistavad TomTomil käesolevates 
kasutustingimustes sätestatud kohustuste täitmist ning ei allu TomTomi mõistlikule 
kontrollile.Igal juhul loetakse vääramatuks jõuks asjaolusid, mis põhjustavad TomTomi 
poolsete tarnete hilinemist ja/või edasilükkumist ning puudulikke tarneid ega allu 
TomTomi mõistlikule kontrollile.  Vääramatu jõu kestmise ajaks TomTomi kohustuste 
täitmine peatub. Kui vääramatu jõud takistab kohustuste täitmist pikema aja vältel kui 
üheksakümmend (90) kalendripäeva, on TomTomil õigus tühistada TomTomi 
sisuteenuste osutamise leping, ilma et sellega kaasneks kohustust maksta lepingu 
tühistamisega seotud mis tahes hüvitisi. 

 
17) Privaatsus 
a) TomTom ei avalda teie isikuandmeid, kasutajakontot või tegevusi puudutavat infot mis 

tahes kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on kooskõlas TomTomi 
privaatsuspoliitika sätetega, mille leiate veebisaidilt aadressil 
http://www.tomtom.com/legal. Käesolevaga kinnitate, et olete tutvunud ja nõustunud 
meie privaatsuspoliitika sätetega. 

b) Palume arvestada, et TomTom ei jälgi teie kasutaja tekitatud sisu, nii et teie poolt koos 
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kasutaja tekitatud sisuga kogemata üles laaditud mis tahes isikuandmed on teistele 
TomTomi sisuteenuste kasutajatele nähtavad.  

 
18) Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele 

TomTom ei vastuta kolmandate osapoolte mis tahes veebilehtede sisu, nende poolt 
pakutavate teenuste või funktsioonide, kolmandate osapoolte veebilehtedel asuvate või 
nende pakutavate teenustega seotud mis tahes linkide ega kolmandate osapoolte 
veebilehtede ja nende poolt pakutavate teenuste mis tahes muutmiste ja värskendamiste 
eest.  TomTomi poolt pakutavad lingid ja/või juurdepääs kolmandate osapoolte 
veebilehtedele, teenustele ja /või funktsioonidele on mõeldud teie mugavuse 
suurendamiseks ning mis tahes lingi või juurdepääsu lisamine ei väljenda TomTomi 
heakskiitu kolmanda osapoole leheküljele, tema poolt pakutavale teenusele ega 
funktsioonile.  

 
19) Kolmandate osapoolte õigused 

Kolmandad osapooled ei või kehtiva seadusandluse kohaselt oma õigustega seoses 
käesolevatele kasutustingimustele toetuda või neid rakendada; samas ei puuduta see aga 
neid kolmandate osapoolte õigusi või abinõusid, mis eksisteerivad või on kohaldatavad 
lisaks kehtivale seadusandlusele.   

 
20) Kehtivus 

Käesolevate kasutustingimuste sätted, mis oma iseloomu tõttu kehtivad kauem kui 
TomTomi sisuteenuste kasutamise leping, jäävad kehtima ka pärast lepingu lõpetamist.  

 
21) Tühised sätted 

Kui mõni käesolevate kasutustingimuste säte tunnistatakse õigustühiseks, kehtetuks, 
täitmisele mittepööratavaks või ebaseaduslikuks, jäävad kasutustingimuste ülejäänud 
sätted täielikult jõusse. Eeldatakse, et olete TomTomiga kehtetute sätete asemel uute 
kasutustingimuste suhtes kokku leppinud.  Uute kasutustingimuste sisu ja mõju 
tõlgendatakse võimalikult lähedaselt originaaltekstile, kuid viisil, mis õigused ka reaalselt 
sedastab. 

 
22) Kohaldatav seadus 

Nii käesolevate kasutustingimuste kui ka nendega seotud vaidluste, TomTomi 
sisuteenuseid, TomTomi sisu ning kasutaja tekitatud sisu käsitlevate vaidluste ja muude 
vaidluste korral rakendatakse teie alalises asukohas või asukohamaal kehtivat 
seadusandlust. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon lepingute ja 
rahvusvahelise kaupade müügi kohta käesolevate kasutustingimuste suhtes ei kehti. 
Käesolevatest kasutustingimustest tulenevate vaidluste lahendamiseks tuleb pöörduda teie 
alalise asukoha või asukohamaa kohtute poole, millel on niisuguste vaidluste 
lahendamiseks kehtestatud erandlik kohtualluvus. 
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