AUTOBŪVES PREČU GALAPATĒRĒTĀJA LICENCES LĪGUMA NOSACĪJUMI
Šis galapatērētāja licences līgums (“EULA”) ir juridiski noformēts līgums, kas noslēgts starp Jums un TomTom International B.V. (“TomTom”).
Jūs piekrītat, ka šis EULA ir spēkā un saistošs tāpat kā jebkurš cits rakstveida līgums, ko esat parakstījis. Šis EULA attiecas uz TomTom
programmatūru un tās lietošanu, tostarp uz pakalpojumiem vai jebkuriem citiem materiāliem, kuriem Jums sniedzis pieeju TomTom (kopā dēvēti
“Pakalpojumi”).
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo EULA. Noklikšķinot uz apakšā esošās pogas "piekrītu", Jūs piekrītat visiem šī EULA noteikumiem. Ja nepiekrītat šīs
licences noteikumiem, mēs Jums neizsniegsim Pakalpojumu licenci un Jūs nevarēsiet izmantot Pakalpojumus.
1) LICENCES PIEŠĶIRŠANA: Pieņemot, ka Jūs piekrītat ievērot šī EULA noteikumus, ar šo TomTom piešķir Jums personīgu Pakalpojumu
licenci bez izņēmuma tiesībām un bez tiesībām nodot to trešajai personai, kuru Jūs varat lietot personīgām, ar komercdarbību nesaistītām
vajadzībām saskaņā ar šī EULA noteikumiem un tikai kopā ar elektronisko iekārtu, kura ir ievietota Jūsu transportlīdzeklī. Šī licence nepiešķir
nekādas tiesības attiecībā uz Pakalpojumu jaunāko versiju, jauninājumu vai papildinājumu iegūšanu. Taču, ja šo Pakalpojumu jaunākās versijas,
jauninājumi vai papildinājumi ir iegūti, šādu jaunāko versiju vai jauninājumu lietošanu regulē šis EULA un tajā veiktie grozījumi, izņemot
gadījumus, ja uz jaunākajām versijām, jauninājumiem vai papildinājumiem attiecas citi noteikumi, kurus piemēro šādā gadījumā.
2) IEROBEŽOJUMI: Jums ir aizliegts iznomāt, aizdot, publiski prezentēt, izrādīt vai translēt, vai izplatīt šos Pakalpojumus jebkādā citā veidā.
Pakalpojumus vai tā daļas nedrīkst ne personīgi, ne ar citu personu palīdzību kopēt vai modificēt citādāk, nekā tas atļauts saskaņā ar attiecīgajiem
normatīvajiem aktiem, piemēram, analizēt Pakalpojumus, izmantojot apgriezto tehnoloģiju, dekompilēt vai demontēt.
Attiecībā uz TomTom Places pakalpojumu Jūs nedrīkstat: i) modificēt, mainīt, rediģēt, apvienot vai kā citādi mainīt meklēšanas rezultātus no
formāta vai kārtības, kurā tie ir Jums sniegti ar TomTom Places pakalpojumu, tostarp modificēt, mainīt, rediģēt vai kā citādi mainīt jebkuras
preču zīmes, kuras attēlotas kā daļa no meklēšanas rezultātiem; ii) kombinēt, savstarpēji sajaukt vai apvienot meklēšanas rezultātus ar jebkuriem
citiem meklēšanas pakalpojumu rezultātiem, tostarp Google vietējā meklēšana; iii) pārdot tālāk, komercializēt, sindicēt vai kā citādi gūt jebkādus
ieņēmumus, tiešus vai netiešus, vai atļaut kādai trešajai personai gūt ieņēmumus no šiem meklēšanas rezultātiem; iv) veikt jebkādas darbības,
kuras varētu traucēt, kavēt, mainīt vai kā citādi iejaukties TomTom spējā aprēķināt reklāmas ieņēmumus, kas gūti no meklēšanas rezultātiem.
3) ĪPAŠUMTIESĪBAS: Pakalpojumu autortiesības un citas intelektuālās, rūpnieciskās un/vai īpašuma tiesības pieder TomTom un/vai tā
piegādātājiem. TomTom atļauj Jums izmantot šos Pakalpojumus tikai saskaņā ar šī EULA noteikumiem. TomTom patur visas tiesības, kuras nav
īpaši piešķirtas ar šo EULA. Saskaņā ar pieejamo apjomu Jūs apstiprināt, ka Jums nav tiesību piekļūt Pakalpojumu programmatūras kodam vai
atkodēt tos vai komentēt.
4) KONFIDENCIALITĀTE: Jūs atzīstat un piekrītat, ka Pakalpojumus, patērējot noteiktu laiku un sedzot izmaksas, ir radījis TomTom, un tā ir
konfidenciāla informācija un TomTom un/vai tās trešo personu ražošanas noslēpums. Jūs piekrītat saglabāt striktu Pakalpojumu konfidencialitāti,
neinformējot par tiem un nenodrošinot pieeju tiem citām personām.
5) TREŠO PERSONU PROGRAMMATŪRAS LICENCES: Pakalpojumos var tikt izmantota trešo personu programmatūra. Neskatoties uz 2., 3.
un 4. punktā minētajiem noteikumiem, trešo personu Programmatūras materiālu izmantošanu var regulēt citi noteikumi. Trešo personu
programmatūru kodi un algoritmi, informācija par oficiālajām autortiesībām un īpašajiem licenču noteikumiem ir atrodama
http://www.tomtom.com. Ar šo Jūs piekrītat šādu trešo personu programmatūru noteikumiem.
6) GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI:
a) JŪS ATZĪSTAT, KA PAKALPOJUMI NAV IZSTRĀDĀTI, LAI APMIERINĀTU JŪSU PERSONĪGĀS PRASĪBAS, UN TĀDĒĻ JŪSU
ZIŅĀ IR NODROŠINĀT TO, KA IEKĀRTU UN PAKALPOJUMU DARBĪBAS ATBILST JŪSU PRASĪBĀM. TOMTOM NEGARANTĒ
UN NEVAR GARANTĒT, KA PAKALPOJUMI DARBOSIES BEZ PĀRTRAUKUMIEM VAI BEZ KĻŪDĀM. ĪPAŠI JUMS VAJADZĒTU
ŅEMT VĒRĀ TO, KA, IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU NAVIGĀCIJAS SISTĒMĀ, VAR RASTIES APRĒĶINA KĻŪDAS, KURAS
IZRAISĪJUŠI, PIEMĒRAM, VIETĒJIE METEOROLOĢISKIE APSTĀKĻI UN/VAI NEPILNĪGI DATI. TOMTOM NEGARANTĒ, KA
PAKALPOJUMI VAR DARBOTIES LĪDZĀS KĀDAI CITAI SISTĒMAI, IERĪCEI VAI PRECEI (PIEM., PROGRAMMATŪRAI VAI
APARATŪRAI).
b) ŅEMOT VĒRĀ MAKSIMĀLO APMĒRU, KURU PIEĻAUJ ATTIECĪGIE NORMATĪVIE AKTI, TOMTOM UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI
NODROŠINA PAKALPOJUMUS “KĀDI TIE IR UN AR VISIEM TRŪKUMIEM”, UN AR ŠO ATSAUC VISAS CITAS GARANTIJAS UN
NOTEIKUMUS NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀS IR ĪPAŠAS, NETIEŠAS VAI NOTEIKTAS AR LIKUMU, TOSTARP, TAČU NE TIKAI,
JEBKURAS APMIERINOŠAS KVALITĀTES NETIEŠAS GARANTIJAS, PIENĀKUMUS VAI NOTEIKUMUS (JA TĀDI PASTĀV), KAS
ATTIECAS UZ PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, UZTICAMĪBU VAI PIEEJAMĪBU, ATBILŽU, REZULTĀTU PRECIZITĀTI
VAI PILNĪBU ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM, UN ATBALSTA VAI CITU PAKALPOJUMU, INFORMĀCIJAS,
PROGRAMMATŪRAS UN AR PAKALPOJUMIEM SAISTĪTĀ SATURA VAI CITU NO ŠO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS
IZRIETOŠU SASTĀVDAĻU NODROŠINĀŠANU VAI NESPĒJU TOS NODROŠINĀT. NEPASTĀV GARANTIJA VAI NOTEIKUMI ARĪ
ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU, PĀRVALDĪBU VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.
c) TOMTOM VĒRŠ JŪSU UZMANĪBU ARĪ UZ TO, KA PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS LAIKĀ CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMU
IEVĒROŠANA (PIEM., OBLIGĀTO UN/VAI SAPRĀTA ROBEŽĀS ESOŠO UN ATBILSTOŠO DROŠĪBAS PASĀKUMU VEIKŠANA,
ATBILSTOŠA UN VISPĀRSAGAIDĀMA ATTIEKSME UN UZMANĪBA ATTIECĪGAJĀ SITUĀCIJĀ, UN ĪPAŠA ATTIEKSME UN
UZMANĪBA PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS DĒĻ) IR TIKAI UN VIENĪGI JŪSU PIENĀKUMS. TOMTOM NEUZŅEMAS NEKĀDU
ATBILDĪBU (UN AR ŠO TIEŠI SEVI NO TĀS ATBRĪVO) PAR JEBKURIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR
PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU TRANSPORTLĪDZEKLĪ.

7) ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI:
a) Nedz TomTom, nedz tā piegādātāji nav atbildīgi (ne saskaņā ar līgumu, ne nolaidīgas vai citas rīcības gadījumā) ne attiecībā pret Jums, ne pret
trešajām personām; i) ja nav iespējams izmantot trešās personas aprīkojumu vai pieejas datus, par zaudētiem vai bojātiem datiem, zaudētu
darījumu, zaudētiem ieņēmumiem un prognozētiem ietaupījumiem, pārtrauktu darījumu (neatkarīgi no tā, vai šie zaudējumi ir tieši vai netieši);
vai ii) par jebkāda veida netiešiem, nejaušiem, izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, izmantojot Pakalpojumus, vai tādēļ, ka tos nav
bijis iespējams izmantot, pat tad, ja TomTom ir informējis par šādu zaudējumu vai kaitējuma iespējamību.
b) Neskatoties uz jebkādu kaitējumu, kas Jums varētu rasties jebkādu iemeslu dēļ (tostarp, taču ne tikai, visi bojājumi, kas šeit norādīti, un visi
tieši vai vispārīgi bojājumi, kas izriet no līguma vai kā cita), visa TomTom un tā piegādātāju atbildība, kas izriet no šī EULA vai ir ar to saistīta,
apmēra limits ir summa, kādu faktiski esat samaksājis par Pakalpojumiem sešus mēnešus pirms kādas sūdzības vai saistītu sūdzību rašanās.
c) Neskatoties uz 7. punkta a) un b) apakšpunkta noteikumiem vai jebko citu, kas ietverts šajā EULA, nekam nevajadzētu izslēgt TomTom
atbildību nāves iestāšanās vai personai nodarīto ievainojumu gadījumā, kas radušies nevērības, tīšas vai rupjas nolaidīgas rīcības, krāpniecības vai
krāpnieciskas informācijas rezultātā vai kādu citu saistību dēļ, kuras neizslēdz attiecīgie normatīvie akti.
8) LĪGUMSAISTĪBU IZBEIGŠANA: Paturot jebkuras citas tiesības, TomTom ir tiesīgs nekavējoties izbeigt šī EULA saistības, ja neievērosiet
kādu no tajā izklāstītajiem noteikumiem. Šī līguma noteikumi, kuri paliek spēkā arī pēc līgumsaistību izbeigšanas, paliks spēkā arī pēc šī EULA
izbeigšanas. TomTom patur tiesības ar iepriekšēju brīdinājumu vai bez tā pārtraukt jaunu versiju, jauninājumu un papildinājumu nodrošināšanu,
ko noteica Pakalpojumu lietošana.
9) SAITES UZ TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNĒM: TomTom un citas trešās personas, kas iesaistītas Pakalpojumu sniegšanā Jums
("Trešās personas") nav atbildīgas par trešo personu saišu saturu vai pakalpojumiem, jebkurām saitēm, kas atrodamas trešo personu tīmekļa
vietnēs vai piedāvātajos pakalpojumos, kā arī par jebkurām izmaiņām vai jauninājumiem trešo personu tīmekļa vietnēs vai pakalpojumos, kuri
tiek izplatīti ar Pakalpojumu starpniecību vai kādā citā veidā. TomTom (un attiecīgos gadījumos katra Trešā persona) nodrošina šīs saites un
pieeju trešo personu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem tikai jūsu ērtībai, un jebkādu saišu vai pieejas nodrošināšana nenozīmē, ka TomTom vai
kāda Trešā persona ir atbildīga par trešās personas tīmekļa vietni vai pakalpojumu. Lietojot šādas saites vai trešo personu tīmekļa vietnes, un par
veidu, kādā izmantojat šādas trešo personu tīmekļa vietnes un saites, Jums būs jāuzņemas atbildība un risks, un Jūs nedrīkstat tās izmantot
nekādos pretlikumīgos vai krāpnieciskos nolūkos.
10) TREŠO PERSONU TIESĪBAS: Personai, kura nav šī EULA līgumslēdzēja puse, nav tiesību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem attiecībā uz trešo personu tiesībām paļauties vai piemērot kādu no šī EULA noteikumiem, bet tas neattiecas uz trešo personu tiesībām vai
tiesisko aizsardzību, kas ir spēkā vai ir pieejama atsevišķi no piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
11) PILNĪGS LĪGUMS: Šis EULA (tostarp jebkādi tā pielikumi un grozījumi, kas var būt nodrošināti kopā ar Pakalpojumiem un visi citi
noteikumi, ja tādi ir noteikti, veido pilnīgu līgumu, kas noslēgts starp Jums un TomTom, kurš attiecas uz Pakalpojumiem, un tas aizstāj visas
iepriekšējās vai esošās mutiskās vai rakstiskās pārrunas, piedāvājumus un prezentācijas attiecībā uz Pakalpojumiem vai citiem priekšmetiem,
kurus ietver šis EULA. Gadījumos, ja kādi noteikumi par TomTom darbības pamatnostādnēm neatbilst EULA nosacījumiem, noteicošie un
piemērojamie ir EULA noteikumi. Ja kāds no EULA noteikumiem tiek noteikts kā zaudējis juridisko spēku, nav spēkā, nav piemērojams vai nav
likumīgs, pārējie noteikumi paliek spēkā un ir piemērojami pilnā apmērā.
12) TULKOJUMI: Šī EULA versija angļu valodā ir noteicošā versija. Visi tulkojumi tiek nodrošināti tikai ērtības labad.
13) PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI: Šis EULA un jebkuri no tā izrietošie vai ar to saistītie strīdi (tostarp jebkuras līgumā neatrunātas
sūdzības vai strīdi) tiek risināti saskaņā ar Nīderlandes normatīvajiem aktiem. Šajā gadījumā šim EULA nepiemēro Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Visi strīdi, kas radušies šī EULA rezultātā (tostarp jebkuras
līgumā neatrunātas sūdzības vai strīdi) tiek risināti Amsterdamas Tiesā (Nīderlande), kurai būs izņēmuma jurisdikcija attiecībā uz jebkuru šāda
veida strīdu.
Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar šo EULA, vai, ja Jūs jebkādu iemeslu dēļ vēlaties sazināties ar TomTom, lūdzam apmeklēt TomTom tīmekļa
vietni http://www.tomtom.com.

