TomTom International B.V.
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nīderlande,
(“TomTom”)
TomTom satura pakalpojumu noteikumi un nosacījumi

1) Definīcijas
Licence
Modificēt
TomTom poga

TomTom saturs

TomTom satura
pakalpojumi

Augšupielādēt
Lietot
Lietotāja ăenerētais saturs

TomTom satura un TomTom pogas licence, kas sīkāk
izklāstīta 3. sadaĜā
kopēt, atjaunināt, jaunināt, papildināt, reproducēt un
sagatavot atvasinātus darbus no ...
nozīmē TomTom satura pakalpojumu, kas jūs nodrošina
ar pievienošanas TomTom pogu vai jebkādu citu
programmatūras rīku, Ĝaujot izveidot lietotāja ăenerētu
saturu, augšupielādēt jūsu tīmekĜa vietnē un piedāvāt to
lietotājiem vienkāršai instalēšanai TomTom ierīcē
jebkāda TomTom vai tā piegādātāju ăenerēta informācija,
teksts, faili, scenāriji, grafiki, fotoattēli, skaĦas, mūzika,
videomateriāli, interaktīvi līdzekĜi vai citi līdzīgi materiāli
jebkādi TomTom satura pakalpojumi, kas jums pieejami
no TomTom tīmekĜa vietnes, TomTom SĀKUMLAPAS,
TomTom ierīces vai jebkuras citas TomTom
lietojumprogrammas vai ar to starpniecību
augšupielādēt, izsūtīt, iesniegt vai koplietot
lietot, lejupielādēt vai būt nodrošinātam ar ...
jebkāds jūsu vai citu TomTom satura pakalpojumu
lietotāju ăenerēts navigācijas saturs, informācija, teksts,
faili, skripti, grafiki, fotoattēli, skaĦas, mūzika,
videomateriāli, interaktīvi līdzekĜi vai citi līdzīgi materiāli

2) Darbības sfēra
a) Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz TomTom satura pakalpojumu lietojumu; ar šo
pakalpojumu starpniecību jūs varat i) lietot jebkādu TomTom saturu, vai tie ii) var Ĝaut
jums augšupielādēt, modificēt vai lietot jebkādu lietotāja ăenerētu saturu, vai iii) ar to
starpniecību jūs varat piekĜūt jebkādas trešās puses funkcionalitātēm, vai iv) tie Ĝauj jums
piedāvāt jebkādu lietotāja ăenerētu saturu savā tīmekĜa vietnē.
b) TomTom patur sev tiesības jebkurā laikā izdarīt grozījumus šajos noteikumos un
nosacījumos vai tos papildināt. Uz jebkādu tajos minēto programmatūru var attiekties
papildu noteikumi un nosacījumi.
c) Lietojot TomTom satura pakalpojumu jūs pieĦemat visus šajā dokumentā minētos
noteikumus un nosacījumus un jebkādus to grozījumus vai papildinājumus, un jums tie ir
saistoši.
3) TomTom satura un TomTom pogas licence
a) Ar šo TomTom jums piešėir licenci lietot TomTom saturu un TomTom pogu, ja tāda ir,
tikai personiskai un privātai lietošanai saskaĦā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.
Jums nav tiesību modificēt TomTom saturu.
b) Jūs drīkstat jebkurā laikā lietot TomTom saturu tikai vienā datorā vai ierīcē un
apvienojumā tikai ar vienu navigācijas sistēmu. Jūs nedrīkstat sniegt TomTom saturu
citiem, nedz tieši, nedz netieši, šo personu vai vēl kādas citas personas lietojumam.
c. Šī licence ir neekskluzīva un nenododama citiem, kas nozīmē, ka TomTom ir tiesības
licencēt TomTom saturu un TomTom pogu citiem lietotājiem un ka jūs savas tiesības
lietot TomTom saturu un TomTom pogu nedrīkstat nodot kādam citam.
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d. Šajā licencē nav ietvertas nekādas tiesības iegūt nedz turpmākos jauninājumus,
atjauninājumus vai papildinājumus, nedz kādu atbalstu vai tehnisko palīdzību attiecībā uz
TomTom saturu vai TomTom pogu. Ja tiek iegūti TomTom satura vai TomTom pogas
jauninājumi, atjauninājumi vai papildinājumi, šādu jauninājumu, atjauninājumu vai
papildinājumu lietojumu noteiks šie noteikumi un nosacījumi vai tādi citi noteikumi un
nosacījumi, kādus jums lūgs pieĦemt, pirms TomTom jūs nodrošināt ar attiecīgo
jauninājumu, atjauninājumu vai papildinājumu. TomTom patur sev tiesības, par to
paziĦojot vai bez paziĦojuma, pārtraukt, ierobežot vai mainīt TomTom saturu, TomTom
pogu un jebkādus jaunināšanas, atjaunināšanas vai papildināšanas pakalpojumus.
e. Neierobežojot nekādas citas tiesības, TomTom drīkst nekavējoties pārtraukt licences
darbību, ja jūs būtiski neievērojat kādu šo noteikumu un nosacījumu noteikumu. Tādā
gadījumā jums ir vai nu jānodod atpakaĜ, vai jāiznīcina ikviens jūsu rīcībā esošais
TomTom saturs vai TomTom poga.¶

¶
4. AtĜauja lietot TomTom satura pakalpojumus un lietotāja ăenerēto saturu
a. TomTom piešėir jums atĜauju piekĜūt TomTom satura pakalpojumiem un tos lietot, kā arī
augšupielādēt, lietot un modificēt lietotāja ăenerēto saturu tikai personiskai un privātai
lietošanai un iesniegt TomTom šāda modificēta lietotāja ăenerētā satura kopijas,
izmantojot jebkādu tehnoloăiju vai līdzekĜus, ko TomTom padarījis jums pieejamas ar
TomTom satura pakalpojumu starpniecību, kas viss notiek saskaĦā ar šiem noteikumiem
un nosacījumiem. ¶
Jūs nedrīkstat piekĜūt TomTom satura pakalpojumiem un tos lietot vai lietot,
augšupielādēt vai modificēt lietotāja ăenerēto saturu reklāmas, popularizēšanas,
mārketinga vai citā komerciālā un/vai tirdzniecības nolūkā.
b. Gadījumā, ja TomTom satura pakalpojumi nodrošina jūs ar TomTom pogu, Ĝaujot
augšupielādēt lietotāja ăenerēto saturu jūsu personiskajā tīmekĜa vietnē, jūs drīkstat rādīt
TomTom pogu tikai savā tīmekĜa vietnē. TomTom pogai jāparādās pašai par sevi, ar
minimālo piecu (5) pikseĜu atstarpi starp visām TomTom pogas malām un pārējiem
grafiskajiem vai tekstuālajiem elementiem jūsu tīmekĜa vietnē. Jums nav tiesību noĦemt,
izkropĜot vai mainīt nevienu TomTom pogas elementu (ieskaitot html kodu, jebkādu citu
programmatūras kodu, paziĦojumus par autortiesībām, paziĦojumus par preču zīmēm vai
paziĦojumus par citām īpašumtiesībām) vai kā citādi jebkādā veidā mainīt TomTom
pogas izmēru vai izskatu.
c. TomTom satura pakalpojumos nav ietverts nekāda atbalsta vai tehniskās palīdzības
nodrošinājums attiecībā uz TomTom satura pakalpojumu vai lietotāja ăenerētā satura
lietojumu vai uzturēšanu.
d. TomTom drīkst pēc saviem ieskatiem vākt un apstrādāt lietojuma statistiku attiecībā uz
lietotāja ăenerēto saturu, lai pilnveidotu savus izstrādājumus un/vai pakalpojumus.
e. TomTom patur sev tiesības, par to paziĦojot vai bez paziĦojuma, pārtraukt, ierobežot vai
mainīt TomTom satura pakalpojumus.¶

¶
5. AtĜauja lietot piedāvāto lietotāja ăenerēto saturu ar TomTom pogas starpniecību¶
a. Pretēji 4.a panta nosacījumiem, gadījumā, ja lietotāja ăenerētais saturs jums tiek piedāvāts
ar TomTom pogas starpniecību, TomTom jums piešėir atĜauju tikai lietot, bet nevis
modificēt vai augšupielādēt šādu lietotāja ăenerēto saturu.¶
b. Pretēji 11.c un 11.d panta nosacījumiem, gadījumā, ja jūs augšupielādējat jebkādu
lietotāja ăenerēto saturu ar TomTom pogas starpniecību, jūs tikai piešėirat TomTom
tiesības lietot un augšupielādēt šādu lietotāja ăenerēto saturu un parādīt saites uz to, lai
Ĝautu lietotājiem izmantot šādu lietotāja ăenerēto saturu, nedodot šādiem lietotājiem
tiesības modificēt vai augšupielādēt lietotāja ăenerēto saturu.
6. Komerciāls TomTom pogas un lietotāja ăenerētā satura lietojums
a) Atkāpjoties no 3.a. un 4.a panta nosacījumiem, jūs drīkstat piekĜūt TomTom pogai un to
lietot, kā arī augšupielādēt lietotāja ăenerēto saturu ar TomTom pogas starpniecību savā

2

tīmekĜa vietnē komerciālā nolūkā ar nosacījumu, ka jūs nedz tieši, nedz netieši nedrīkstat
nevienai trešai pusei prasīt maksu par šāda lietotāja ăenerētā satura lietojumu, ne arī
noteikt jebkādus komerciāla vai cita rakstura ierobežojumus vai nosacījumus, kas var
atturēt šādu trešo pusi no lietotāja ăenerētā satura lietošanas saskaĦā ar šiem noteikumiem
un nosacījumiem.
b) Gadījumā, ja jūs piekĜūstat TomTom pogai un to lietojat, un augšupielādējat lietotāja
ăenerēto saturu, kā norādīts iepriekš 6.a pantā, jums:
i. jāiekĜauj savā tīmekĜa vietnē atruna, kurā teikts, ka (i) maksimālajā spēkā esošajos
likumos noteiktajā apmērā TomTom atsakās no visām garantijām, pienākumiem un
nosacījumiem, vai tie būtu izteikti, domāti vai paredzēti likumdošanā, ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar jebkādām (ja tādas ir) garantijām, pienākumiem vai
nosacījumiem attiecībā uz apmierinošu kvalitāti, derīgumu konkrētam nolūkam,
uzticamību vai pieejamību, atbilžu, rezultātu, cilvēku darba precizitāti vai pilnīgumu,
vīrusu neesamību vai trešo pušu tiesību pārkāpumiem un pamatotu rūpību un prasmi,
tas viss attiecas uz TomTom pogu vai lietotāja ăenerēto saturu, (ii) TomTom nav
nekādu pienākumu sniegt jums vai kādiem citiem lietotājiem atbalstu un tehnisko
palīdzību attiecībā uz TomTom pogas vai lietotāja ăenerētā satura lietošanu un
uzturēšanu, un (iii) TomTom nav saistību pret jums, lietotāju vai kādu citu pusi
attiecībā ne uz kādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai cita rakstura
kaitējumiem, kas radušies TomTom pogas vai lietotāja ăenerētā satura attiecīgi
lietošanas vai augšupielādēšanas rezultātā.
ii. jāatlīdzina TomTom, jāaizstāv TomTom un jāuztur TomTom nevainība no un pret
trešo pušu izvirzītām jebkādām prasībām, prāvām, zaudējumiem, kaitējumiem,
saistībām, izmaksām un izdevumiem (ieskaitot pamatotus advokātu honorārus), kas
izriet no vai attiecas uz (i) jebkādu jūsu neizpildi vai neatbilstību kādam šo noteikumu
un nosacījumu noteikumam, (ii) TomTom pogas vai lietotāja ăenerētā satura attiecīgi
lietošanu vai augšupielādēšanu, (iii) jebkādu jūsu izdarītu pārstāvību, garantijām,
apliecinājumiem vai citiem rakstiskiem vai mutiskiem paziĦojumiem attiecībā uz
TomTom pogu vai lietotāja ăenerēto saturu, kas nav notikuši ar TomTom rakstveida
atĜauju, (iv) jebkādu apgalvojumu, ka lietotāja ăenerētais saturs pārkāpj jebkādas
trešai pusei piederošas intelektuālā īpašuma tiesības.
iii. jālieto TomTom poga vienīgi saskaĦā ar TomTom preču zīmes vadlīnijām, ja tādas ir
pieejamas.
7. Vispārēji ierobežojumi
a) TomTom satura pakalpojumu, TomTom satura vai (modificēta) lietotāja ăenerētā satura
īrēšana, nomāšana, publiska pārstāvēšana, izpildīšana, pārraidīšana vai jebkāda cita veida
izplatīšana ir aizliegta. Nekā citādi, kā to pieĜauj spēkā esošā likumdošana vai kā tas
skaidri un nepārprotami atĜauts ar jebkādas tehnoloăijas vai līdzekĜu starpniecību,
attiecībā uz ko TomTom jums piešėīris piekĜuvi TomTom satura pakalpojumu ietvaros,
jūs nedrīkstēsiet un nedrīkstēsiet atĜaut nevienai personai mainīt, izkropĜot vai modificēt
TomTom satura pakalpojumus, TomTom pogu, TomTom saturu vai lietotāja ăenerēto
saturu vai kādu to daĜu, analizēt to, izmantojot reversīvas tehnoloăijas līdzekĜus, sadalīt
vai izjaukt pa daĜām TomTom satura pakalpojumus, TomTom pogu, TomTom saturu vai
lietotāja ăenerēto saturu vai kādu to daĜu, lauzt vai apiet šifrējumu vai atĜaut vai dot
iespēju to darīt trešām pusēm.
b) Jūs nedrīkstat lietot vai palaist nekādu automatizētu sistēmu, ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar “robotiem” un “zirnekĜiem”, kas piekĜūst TomTom satura
pakalpojumiem tādā veidā, ka nosūta vairāk ziĦojumu vai pieprasījumu TomTom
serveriem nekā var pamatoti gaidīt no jebkura pastāvīga, privāta TomTom satura
pakalpojumu lietotāja līdzīgā laika periodā, lietojot tradicionālu sistēmu.
c) PiekĜūstot TomTom satura pakalpojumiem vai tos lietojot, jūs apĦematies atturēties no
jebkādas nepienācīgas uzvedības, kas sevī ietver:
i. mēăinājumu bez atĜaujas iegūt piekĜuvi kāda cita lietotāja kontam, datoriem vai
tīkliem vai tos sagraut;
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ii. jebkādu datu iegūšanu vai mēăinājumu tādus iegūt no TomTom satura
pakalpojumiem, izmantojot jebkādus līdzekĜus, izĦemot gadījumus, ja TomTom
paredz šādus datus sniegt vai ir padarījis tos jums pieejamus;
iii. tiešu vai netiešu samaksas prasīšanu kādai trešai pusei par TomTom satura
pakalpojumu lietošanu;
iv. TomTom pogas parādīšanu, ja tāda notiek, veidā, kas liecinātu par saistību ar vai
piederību pie TomTom, lietotāja ăenerētā satura sponsorēšanu vai apstiprinājumu no
TomTom puses, kas ir maldinošs, aizskarošs, nelikumīgs, kaitējošs, izvairīgs,
aizvainojošs, apmelojošs, piedauzīgs, vulgārs, naidīgs, kas pārkāpj jebkādas trešās
puses tiesības, ir kā citādi nelikumīgs vai vājina TomTom intelektuālā īpašuma
tiesības;
v. jebkādas TomTom tīmekĜa vietnes vai TomTom SĀKUMLAPAS kadrēšanu vai
atspoguĜošanu savā tīmekĜa vietnē, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar lapu, kas
parādās, reaăējot uz TomTom pogas klikšėi;
vi. TomTom satura pakalpojumu lietošanu nelikumīgā veidā vai pārkāpjot kādu no šiem
noteikumiem un nosacījumiem;
vii. viltus identitātes izveidošanu nolūkā maldināt citus;
viii. jebkāda rīcības kodeksa vai citu (preču zīmes) vadlīniju, kas varētu būt piemērojamas
TomTom satura pakalpojumam, pārkāpšanu;
ix. TomTom satura pakalpojumu (jebkādas to daĜas) lietošanu, lai ievāktu vai kā citādi
vāktu informāciju par trešām pusēm, ieskaitot e-pasta adreses vai personiskos datus.
8. Lietotāja ăenerētā satura augšupielādēšana
a) Papildus vispārējiem noteikumiem un ierobežojumiem, kas minēti iepriekš 6. un 7. pantā
jūs nedrīkstat augšupielādēt nekādu lietotāja ăenerēto saturu, kas:
i. ir aizskarošs, apdraudošs, nelikumīgs, kaitējošs, izvairīgs, aizvainojošs, apmelojošs,
piedauzīgs, vulgārs, naidīgs, kas pārkāpj jebkādas trešās puses tiesības, ir kā citādi
nelikumīgs;
ii. popularizē nelikumīgas darbības vai rīcību, kas ir aizskaroša, apdraudoša, nelikumīga,
kaitējoša, izvairīga, aizvainojoša, apmelojoša, piedauzīga, vulgāra, naidīga, kas
pārkāpj jebkādas trešās puses tiesības, ir kā citādi nelikumīga;
iii. popularizē informāciju, par kuru jums zināms, ka tā ir nepatiesa vai maldinoša;
iv. (var) kaitēt TomTom uzĦēmējdarbībai, tādai kā, taču neaprobežojoties ar to, lietotāja
ăenerētais saturs attiecībā uz kartēm vai drošības (kameras) informāciju;
v. ko aizsarga autortiesības, komercnoslēpums vai uz ko attiecas jebkādas citas trešās
puses intelektuālā īpašuma tiesības vai privātuma tiesības, ja vien jūs neesat šādu
tiesību īpašnieks vai jums nav skaidras un nepārprotamas šādu tiesību likumīgā
īpašnieka atĜaujas augšupielādēt lietotāja ăenerēto saturu un piešėirt TomTom un
jebkādiem citiem TomTom satura pakalpojumu lietotājiem visas tiesības, kādas
piešėirtas šajos noteikumos un nosacījumos;
vi. sniedz personisko datus, tādus kā tālruĦa numuri, māju vai e-pasta adreses, vārdus vai
uzvārdus, ja vien nav saĦemta šādu personisko datu subjekta skaidra un nepārprotama
atĜauja;
vii. ir saistīts ar neprasīta masveida pasta, surogātpasta vai reklāmsūtījumu pārsūtīšanu;
viii. satur ierobežotas vai tikai ar paroli piekĜūstamas lapas vai paslēptas lapas vai attēlus;
ix. ir saistīts ar komercdarbību vai tirdzniecību, izĦemot to, kas skaidri un nepārprotami
paredzēta šajos noteikumos un nosacījumos vai notiek ar iepriekšēju TomTom
rakstveida atĜauju;
x. ir saistīts ar jebkāda tāda materiāla sūtīšanu vai citādu pieejamību, kas satur vīrusus,
Trojas zirgus, tārpus, bumbas ar laika degli vai jebkādu citu līdzīgu programmatūru,
kas var sabojāt TomTom serveru, datoru vai tīklu vai lietotāja konta, datoru, tīklu, vai
TomTom ierīces darbību.
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9. Trešo pušu materiāli
TomTom var izmantot trešās puses programmatūras kodus, datus, informācijas
funkcionalitāti, citu saturu un algoritmus (“Trešo pušu materiāli”) savos TomTom
satura pakalpojumos un TomTom saturā. Uz TomTom satura pakalpojumos un TomTom
saturā iekĜauto Trešo pušu materiālu lietojumu var attiekties citi noteikumi un nosacījumi.
Šo Trešo pušu materiālu oficiālie paziĦojumi par autortiesībām un konkrēti licenču
noteikumi ir atrodami mūsu tīmekĜa vietnē vai ar tās starpniecību:
http://www.tomtom.com/legal. Ar šo jūs piekrītat, ka jūsu TomTom satura pakalpojumu
lietojums nozīmē to, ka jūs esat izlasījis un pieĦēmis noteikumus un nosacījumus attiecībā
uz jebkādiem Trešo pušu materiāliem, kas iekĜauti TomTom satura pakalpojumos vai
TomTom saturā, ja tādi ir.
10. PiekĜuve TomTom satura pakalpojumiem
a) Lai piekĜūtu dažiem TomTom satura pakalpojumu līdzekĜiem vai tos lietotu, no jums var
prasīt reăistrēties TomTom vai arī izveidot savu TomTom kontu /MyTomTom account/.
b) Jūs atbildat par un jums ir saistoša ikviena darbība, kas notiek jūsu kontā. Jūs atbildat par
savu lietotājvārdu un ar to saistītajām darbībām. Jūs nedrīkstat koplietot savu paroli ne ar
vienu trešo pusi un jūs nedrīkstat pilnvarot citus piekĜūt TomTom satura pakalpojumiem
vai tos lietot savā vārdā.
c) Jums nekavējoties jāpaziĦo TomTom gadījumā, ja uzzināt par jebkādu piekĜuvi TomTom
satura pakalpojumiem vai to lietojumu, ko veikušas trešās puses no jūsu konta un ko jūs
neesat pilnvarojis, vai par jebkādu citu iespējamu drošības pārkāpumu, kas saistīts ar
TomTom satura pakalpojumiem.
11. Īpašumtiesības
a) Autortiesības un citas intelektuālā, rūpnieciskā un/vai īpašuma tiesības uz TomTom
satura pakalpojumiem, ieskaitot TomTom pogu un TomTom saturu, uz jebkādām preču
zīmēm, attēliem, logotipiem vai tajos ietvertajiem nosaukumiem un no tiem veidotajām
kopijām pieder TomTom un/vai tā piegādātājiem. Visas tiesības, kas nav īpaši piešėirtas
šajos noteikumos un nosacījumos, sev patur TomTom. Jūs nedrīkstat kopēt, lejupielādēt,
augšupielādēt, izplatīt, pārraidīt vai jebkādā citā veidā reproducēt TomTom saturu vai
TomTom pogu, izĦemot vienas kopijas izveidi tikai un vienīgi dublējumkopijas vai
arhivēšanas nolūkā. Jūs neiegūstat ne TomTom satura, ne TomTom pogas īpašumtiesības.
b) TomTom neprasa nekādas īpašumtiesības lietotāja ăenerētajā saturā. Jūs apstiprināt un
garantējat to, ka jums pieder vai ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišana un atĜaujas
augšupielādēt lietotāja ăenerēto saturu un piešėirt TomTom visas tiesības, kas piešėirtas
šajos noteikumos un nosacījumos, ieskaitot tiesības piešėirt citiem TomTom satura
pakalpojumu lietotājiem atĜauju lietot un modificēt, un augšupielādēt šādu (modificētu)
lietotāja ăenerēto saturu saskaĦā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.
c) Augšupielādējot jebkādu lietotāja ăenerēto saturu jūs paturēsiet visas tiesības, kādas jums
var būt uz šo saturu, taču jūs ar šo piešėirat TomTom visā pasaulē spēkā esošu, pastāvīgu,
neatsaucamu, neekskluzīvu, ar autoratlīdzību neapliktu, tālāk nododamu licenci lietot,
augšupielādēt, modificēt, izplatīt, apakšlicencēt, piemērot reverso tehnoloăiju, sadalīt vai
izjaukt un parādīt šādu lietotāja ăenerēto saturu vai saites uz šo saturu jebkādā veidā un ar
jebkādu datu nesēju starpniecību.
d) Ar šo jūs piešėirat TomTom tiesības piešėirt atĜauju citiem TomTom satura pakalpojumu
lietotājiem lietot un modificēt, un augšupielādēt jebkādu (modificētu) lietotāja ăenerēto
saturu, ko jūs varat augšupielādēt ar TomTom satura pakalpojumu starpniecību saskaĦā ar
šiem noteikumiem un nosacījumiem.
12. ěaunprātīgas izmantošanas un noĦemšanas politika
a) Tikai un vienīgi jūs atbildat par jebkādu lietotāja ăenerēto saturu, ko jūs augšupielādējat,
un par savu mijiedarbību ar jebkuru trešo pusi ar TomTom satura pakalpojumu
starpniecību. Ja TomTom saĦem paziĦojumu, ka jebkāds lietotāja ăenerētais saturs var
pārkāpt kādu 8a. panta daĜu vai jebkuru citu šo noteikumu un nosacījumu daĜu vai
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jebkādā veidā pārkāpt jebkādas citas trešās puses tiesības, TomTom var noĦemt šādu
lietotāja ăenerēto saturu bez iepriekšēja paziĦojuma. Šāda lietotāja ăenerētā satura dēĜ
TomTom var pārtraukt jūsu piekĜuvi TomTom satura pakalpojumiem un to lietošanu.
b) TomTom neuzĦemas atbildību ne par kādu TomTom satura pakalpojumu vai lietotāja
ăenerētā satura uzraudzību.
c) Ja jums kĜūst zināms, ka kāds TomTom satura pakalpojumu lietotājs Ĝaunprātīgi izmanto
TomTom satura pakalpojumus, lūdzu, ziĦojiet par šādu Ĝaunprātīgu izmantošanu
TomTom, noklikšėinot uz pogas, ko TomTom šādā nolūkā ir nodrošinājis ikvienā
norādītajā TomTom tīmekĜa vietnē.
13. Garantijas atruna
a) TomTom negarantē un nevar garantēt to, ka TomTom satura pakalpojumi, TomTom
poga, TomTom saturs, lietotāja ăenerētais saturs vai jebkādas citas funkcionalitātes, ko ar
TomTom satura pakalpojumu starpniecību sniedz trešās puses, darbosies tādā veidā, kas
ir pilnībā nekĜūdīgs, ka jebkura sniegtā informācija vienmēr būs precīza un ka jebkādas
trešās puses funkcionalitātes vienmēr būs pieejamas vai darbosies. Attiecīgi lietojot,
augšupielādējot vai modificējot TomTom satura pakalpojumus, TomTom saturu, lietotāja
ăenerēto saturu vai trešās puses funkcionalitātes navigācijas sistēmā var rasties aprēėinu
kĜūdas, tādas kā tās, ko rada vietējie apkārtējās vides apstākĜi un/vai nepilnīgi vai
nepareizi dati.
b) TomTom sniedz vai padara pieejamus TomTom satura pakalpojumus, TomTom pogu,
TomTom saturu, lietotāja ăenerēto saturu un jebkādas trešās puses funkcionalitātes
“TĀDAS, KĀDAS TĀS IR, UN AR VISĀM KěŪMĒM”, un ar šo atsakās no visām
citām garantijām, pienākumiem un nosacījumiem, neatkarīgi no tā, vai tie būtu izteikti,
domāti vai noteikti likumdošanā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādām (ja tādas ir)
garantijām, pienākumiem vai nosacījumiem attiecībā uz apmierinošu kvalitāti, derīgumu
konkrētam nolūkam, uzticamību vai pieejamību, atbilžu, rezultātu, cilvēku darba
precizitāti vai pilnīgumu, vīrusu neesamību, tas viss attiecas uz TomTom satura
pakalpojumiem, TomTom pogu, TomTom saturu, lietotāja ăenerēto saturu vai trešo pušu
funkcionalitātēm. Šī pati garantiju, pienākumu vai nosacījumu atruna attiecas uz atbalsta
vai citu pakalpojumu, informācijas, programmatūras un ar to saistīta satura sniegšanu vai
nesniegšanu ar TomTom satura pakalpojumu, TomTom pogas, TomTom satura, lietotāja
ăenerētā satura vai trešo pušu funkcionalitāšu starpniecību vai kā citādi izriet no jūsu
piekĜuves TomTom satura pakalpojumiem, TomTom pogai, TomTom saturam, lietotāja
ăenerētajam saturam vai trešo pušu funkcionalitātēm vai attiecīgi ăenerētā satura vai trešo
pušu funkcionalitāšu lietošanas, augšupielādēšanas vai modificēšanas. Tāpat nekādas
garantijas vai nosacījumi neattiecas uz vienkāršu baudīšanu, vienkāršu piederēšanu vai
noteikumu/tiesību nepārkāpšanu attiecībā uz TomTom satura pakalpojumiem, TomTom
pogu, TomTom saturu, lietotāja ăenerēto saturu vai trešo pušu funkcionalitātēm, kas
sniegtas ar TomTom satura pakalpojumu starpniecību.
c) TomTom var būt atkarīgs no trešām pusēm saistībā ar kādu (kādas daĜas) TomTom satura
pakalpojumu sniegšanu, piemēram, kad TomTom satura pakalpojums ir saistīts ar
piekĜuves sniegšanu trešo pušu funkcionalitātēm. TomTom nevar garantēt un negarantē
to, ka trešo pušu funkcionalitātes vienmēr būs jums pieejamas, un TomTom ir tiesības
pārtraukt piekĜuves sniegšanu šādām trešo pušu funkcionalitātēm, ja no TomTom vairs
nevar pamatoti prasīt to darīt, jo citādi stājas spēkā pienākums attiecībā uz minēto maksāt
jebkāda veida kompensāciju.
14. Atbildība
a) TomTom neapstiprina nevienu lietotāja ăenerēto saturu, nedz kādu tajā izteiktu viedokli,
ieteikumu vai padomu, un TomTom skaidri un nepārprotami atsakās no jebkādas un visas
atbildības saistībā ar jūsu piekĜuvi šādam lietotāja ăenerētajam saturam vai tā lietojumu.
b) Maksimālajā apmērā, kādu pieĜauj spēkā esošā likumdošana, nedz TomTom, nedz tā
piegādātāji vai apakšuzĦēmēji nav atbildīgi ne jūsu, ne jebkādas trešās puses priekšā ne
par kādiem kaitējumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir tieši, netieši, nejauši, izrietoši vai
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citādi (ieskaitot katrā gadījumā, bet neaprobežojoties ar kaitējumiem, kas radušies
nespējas piekĜūt TomTom satura pakalpojumiem, TomTom pogai, TomTom saturam,
lietotāja ăenerētajam saturam vai citām funkcionalitātēm, ko sniedz trešās puses ar
TomTom satura pakalpojumu starpniecību, vai attiecīgi tos lietot, augšupielādēt vai
modificēt rezultātā, ar datu zudumu, darbuzdevuma zudumu, peĜĦas zudumu, darba
pārtraukšanu vai tamlīdzīgi), kas izriet no TomTom satura pakalpojumu, TomTom pogas,
TomTom satura, lietotāja ăenerētā satura, jebkādu funkcionalitāšu, ko sniedz trešās puses
ar TomTom satura pakalpojumu starpniecību, lietojuma vai nespējas tos lietot, vai
jebkādas neatĜautas piekĜuves jūsu kontam, pat ja TomTom ir ziĦots par šādu kaitējumu
iespējamību.
c) TomTom nav atbildīgs ne par (i) kādu krāpšanu no savu darbinieku, pārstāvju un/vai
TomTom satura pakalpojumu lietotāju puses; ne par (ii) kādu krāpniecisku Ĝaunprātīgu
pārstāvniecību no savu darbinieku, pārstāvju un/vai TomTom satura pakalpojumu
lietotāju puses.
d) Neraugoties ne uz ko no iepriekš minētā vai ko citu, kas ietverts šajos noteikumos un
nosacījumos, nekas šajos noteikumos un nosacījumos neierobežo nevienas puses atbildību
par nāvi vai fizisku traumu, kas izriet no personiskas nolaidības.
e) Iepriekš minētais atbildības ierobežojums neietekmē nekādas likumīgās tiesības saskaĦā
ar spēkā esošo valsts likumdošanu.
15. Samaksa
PiekĜuvi TomTom satura pakalpojumiem TomTom jums piedāvā bez maksas. TomTom
patur sev tiesības jebkurā laikā atteikties no bezmaksas TomTom satura pakalpojumu
piedāvāšanas vai pārtraukt to darīt. TomTom jūs informēs, ja turpmāk TomTom satura
pakalpojums būs jāpiedāvā par samaksu. Tādā gadījumā jūs varat izvēlēties, vai turpināt
savu TomTom satura pakalpojumu lietojumu par šādu samaksu vai pārtraukt savu
TomTom satura pakalpojuma lietojumu.
16. Nepārvaramas varas apstākĜi
Nepārvaramas varas apstākĜi ir saprotami tā, ka tie nozīmē apstākĜus, kas kavē TomTom
saistību izpildi saskaĦā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem un ir ārpus TomTom
pamatotas kontroles, kuru ietekmē TomTom ir veicis aizkavētas un/vai novēlotas un
nepilnīgas piegādes. Nepārvaramas varas apstākĜu situācijā visas TomTom saistības tiek
atliktas. Ja šāds periods, kura laikā TomTom nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas
varas apstākĜu dēĜ, turpinās ilgāk par deviĦdesmit (90) kalendārajām dienām, TomTom ir
tiesības anulēt līgumu attiecībā uz TomTom satura pakalpojumiem bez saistībām
izmaksāt jebkādu kompensāciju, lai kāda tā būtu, kas izrietētu no šādas anulēšanas vai
būtu saistībā ar to.
17. Konfidencialitāte
a) TomTom neizpaudīs informāciju attiecībā uz jūsu personiskajiem datiem, kontu vai
darījumiem nevienai trešai pusei atbilstoši savai konfidencialitātes politikai, kā norādīts
tīmekĜa vietnē http://www.tomtom.com/legal. Ar šo jūs apliecināt, ka esat lasījis un
pieĦēmis šo konfidencialitātes politiku.
b) Lūdzu, Ħemiet vērā, ka TomTom neuzrauga jūsu lietotāja ăenerēto saturu, tā kā jebkāda
personiskā informācija, ko jūs varat būt netīši augšupielādējis kā daĜu no šāda lietotāja
ăenerēta satura, būs redzama citiem TomTom satura pakalpojumu lietotājiem.
18. Saites uz trešo pušu tīmekĜa vietnēm
TomTom neatbild nedz par trešo pušu tīmekĜa vietĦu, pakalpojumu vai funkcionalitāšu
saturu, nedz par jebkādām trešo pušu tīmekĜa vietnēs vai pakalpojumos esošajām saitēm,
nedz par jebkādām izmaiĦām vai atjauninājumiem trešo pušu tīmekĜa vietnēs vai
pakalpojumos. Gadījumos, kad TomTom sniedz saites un/vai piekĜuvi trešo pušu tīmekĜa
vietnēm, pakalpojumiem un/vai funkcionalitātēm vai piekĜuvi tām, tas ir tikai jūsu ērtību
labad, un jebkādas saites vai piekĜuves iekĜaušana nenozīmē TomTom apstiprinājumu
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trešās puses vietnei, pakalpojumam vai funkcionalitātei.
19. Trešo pušu tiesības
SaskaĦā ar spēkā esošo likumdošanu attiecībā uz trešo pušu tiesībām trešām pusēm nav
tiesību atsaukties uz jebkādu šo noteikumu un nosacījumu noteikumu vai to piemērot,
taču tas neietekmē nekādas trešās puses tiesības vai kompensācijas, kādas pastāv vai ir
pieejamas vēl bez šādas spēkā esošās likumdošanas.
20. Spēkā esamība
Visi noteikumi šajos noteikumos un nosacījumos, kas sava rakstura dēĜ pārsniedz līguma
par TomTom satura pakalpojumiem darbības pārtraukšanas robežas, paliek spēkā.
21. Atdalāmība
Ja kāds no noteikumiem šajos noteikumos un nosacījumos tiek uzskatīts par anulētu,
spēkā neesošu, neīstenojamu vai nelikumīgu, pārējie noteikumi turpina būt pilnā sastāvā
un spēkā. Tiek uzskatīts, ka jūs un TomTom esat vienojušies par jauniem noteikumiem un
nosacījumiem, kas aizstāj šādus spēkā neesošos noteikumus. Šie jaunie noteikumi un
nosacījumi attiecībā uz savu saturu un spēkā esamību tiek skaidroti pēc iespējas tuvāk
oriăinālā teksta izpratnei, kāds tas rakstīts, taču tādā veidā, ka no tiem patiešām var
atvasināt tiesības.
22. Noteicošā likumdošana
Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem un jebkādiem strīdiem, kas saistīti ar šiem
noteikumiem un nosacījumiem vai TomTom satura pakalpojumu, TomTom satura,
lietotāja ăenerētā satura vai kā cita lietojumu, attiecas tās valsts likumdošana, kurā ir jūsu
juridiskā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta. Ar šo Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvencija par starptautiskās preču tirdzniecības līgumiem tiek izslēgta no piemērošanas
šiem noteikumiem un nosacījumiem. Visi strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem un
nosacījumiem, ir jārisina tās valsts tiesās, kurā ir jūsu juridiskā adrese vai pastāvīgā
dzīvesvieta; šīm tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkādiem šādiem
strīdiem.

2007. gada novembra versija¶

8

