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Darbības joma

Noteikumi attiecas:
i. uz jebkuru produktu vai pakalpojumu pasūtījumu, iegādi vai citādu to
iegūšanas veidu:
–
–

ii.
iii.

jūsu Kontu un tā izveidošanu; un
izmantošanu un/vai piekļuvi:
–
–

iv.

tieši no TomTom; kā arī
Lietojumprogrammām, kas iegūtas no Tālākpārdevēja; un

visi Produkti, Pakalpojumi, Lietojumprogrammas un Lietotāja Radītie Dati; un
Iebūvētām Ierīcēm, izņemot gadījumu, kad ir spēkā šādu Iebūvētu Ierīču
Tālākpārdevēja vai ražotāja kā trešās puses noteikumi; un

uz augšupielādēšanu, izmantojot un/vai piekļūstot jūsu Lietotāja Datiem.

i) Pasūtot, iegādājoties vai citādi iegūstot Produktu, Pakalpojumu vai
Lietojumprogrammu, un ii) izmantojot un/vai piekļūstot jebkurai Platformai,
Pakalpojumam vai Lietojumprogrammai un iii) izveidojot Kontu, jūs piekrītat un
jums ir saistoši Noteikumi un jebkādi to grozījumi vai pielikumi.
Šā dokumenta beigās ir atrodams Noteikumos lietoto definīciju saraksts.
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Jūsu pasūtījums tieši TomTom

2.1 Kā veikt pasūtījumu
TomTom piedāvā Produktus un pakalpojumus TomTom tīmekļa vietnē, Platformās
un Lietojumprogrammās. Šajos Produktos un Pakalpojumos var būt iekļauti vai tie
var sastāvēt gan no TomTom Satura, gan Trešās Puses Materiāla.
Ja vēlaties pasūtīt, iegādāties vai kā citādi iegūt Produktu vai Pakalpojumu tieši no
TomTom, jūs varat veikt pasūtījumu, izmantojot Platformu, TomTom Tīmekļa
Vietnes vai Lietojumprogrammu.
TomTom pienākums ir pieņemt iesniegtu pasūtījumu. TomTom pieņemot un
apstiprinot pasūtījumu, tiek noslēgts līgums. TomTom patur tiesības pilnībā vai
daļēji atteikt pasūtījumu vai noteikt maksimālo pasūtījuma apjomu. Visa Produktu
pasūtījumu izpilde ir atkarīga no to pieejamības noliktavā.

2.2 Cena un apmaksa
Daži Produkti un Pakalpojumi ir par maksu. TomTom Tīmekļa Vietnēs un
Lietojumprogrammā norādītajās cenās par Produktiem un/vai Pakalpojumiem ir
iekļauts PVN un standarta piegādes maksa, kā arī pasūtījuma apstrādes izmaksas (ja
tādas ir). Jūs esat atbildīgs par visu ar pasūtījumu saistīto vietējo pārdošanas un citu
nodokļu, un valsts nodevu, ja tādas ir, nomaksu. Cenas var tikt izmainītas jebkurā
laikā (saskaņā ar Noteikumu nodaļas "Lietošana" sadaļas "TomTom tiesības" punktu
"Līguma izbeigšana un mainīšana"), bet izmaiņas neattiecas uz Produktu vai
Pakalpojumu pasūtījumiem, kas veikti pirms cenu izmaiņu dienas.
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Daži pakalpojumi ir bezmaksas. TomTom patur tiesības jebkurā laikā atkāpties no
šādu Pakalpojumu nodrošināšanas bez maksas vai pārtraukt to. TomTom jūs
informēs, ja turpmāk Pakalpojums tiks piedāvāts par maksu. Tādā gadījumā jūs varat
izvēlēties turpināt Pakalpojuma izmantošanu par noteikto maksu vai pārtraukt
Pakalpojuma izmantošanu.
Visu pasūtījumu apmaksa jāveic, izmantojot TomTom piedāvāto apmaksas
pakalpojuma veidu. Lai veiktu pasūtījumus un izmantotu šādu apmaksas
pakalpojuma veidu, jums jāiesniedz informācija par ērtāko apmaksas veidu, adresi
rēķina nosūtīšanai un piegādes adresi (ja attiecināms) un /vai citu pasūtījuma
izpildei nepieciešamu informācija.
Ja kāda iemesla dēļ šāds apmaksas pakalpojuma veids nav iespējams, TomTom
nosūtīs rēķinu par apmaksas summu pa pastu, kas jāapmaksā ar čeku, pasta
pārvedumu vai kredītkarti 15 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

2.3 Piegāde un zaudējuma risks
TomTom centīsies piegādāt Produktu 30 dienu laikā no pasūtījuma pieņemšanas
dienas. Ja ir pasūtīti vairāki Produkti, TomTom patur tiesības piegādāt katru
Produktu atsevišķi. Turklāt TomTom cenšas nodrošināt Pakalpojumu pieejamību 24
stundu laikā no pasūtījuma pieņemšanas brīža.
Produkts tiks piegādāts uz jūsu norādīto piegādes adresi. Pakalpojums būs pieejams
lejupielādēšanai vai tiks piegādāts un/vai būs jums pieejams elektroniski. Sākot no
brīža, kad produkts ir jums piegādāts, produkta nozaudēšanas vai bojājuma risks ir
jūsu atbildība. Sākot no brīža, kad Pakalpojums jums ir pieejams vai ir piegādāts
jums elektroniski, Pakalpojuma nozaudēšanas vai bojājuma risks ir jūsu atbildība.
Ja jūs nepieņemat piegādāto Produktu, TomTom patur tiesības ieturēt no jums
maksu par produkta uzglabāšanu līdz Produkta faktiskajam piegādes brīdim.
Ja kādu TomTom neietekmējamu apstākļu dēļ piegāde nav iespējama, TomTom
patur tiesības atcelt līgumu un atmaksāt jebkādu samaksāto naudu.
Ja TomTom piegādā Produktu un/vai piešķir piekļuvi Pakalpojumam kļūdaini,
lūdzam sazināties ar TomTom, lai saņemtu atsaukšanas norādījumus (sūtiet e-pastu
tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/support).
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Jūsu tiesības atcelt pasūtījumu

14 dienu laikā no TomTom iegādāto Produktu piegādes dienas jūsu norādītajā
piegādes adresē, jums ir tiesības jebkādu iemeslu dēļ atcelt pirkuma līgumu.
TomTom atlīdzinās pirkuma cenu un faktiski apmaksātās piegādes izmaksas
(izņemot papildu izmaksas, kas radušās tāda piegādes veida izvēles dēļ, kas nav mūsu
vislētākais piedāvātais standarta piegādes veids vai gadījumā, ja ir pasūtīti vairāki
Produkti un ne visi no tiem ir atdoti atpakaļ). TomTom atlīdzinās minētās izmaksas,
izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu izmantojāt jūs, veicot savu sākotnējo
transakciju, ja vien nav skaidra vienošanās par citu maksāšanas veidu.
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Lai jūs varētu izmantot savas tiesības atcelt pasūtījumu, jums ir jāinformē par savu
lēmumu, sazinoties ar TomTom 14 dienu laikā no piegādes dienas, nosūtot e-pastu
http://www.tomtom.com/support un saņemot pasūtījuma atsaukšanas pilnvarojuma
numuru. Jūs varat izmantot Atsaukšanas veidlapu [www.tomtom.com/support]. Pēc
tam Produkts, neapgrūtināts ar jebkādiem procentiem, nodevām vai prasībām, jums
nekavējoties jānogādā uz adresi, kas norādīta uz uzlīmes sūtījumā par pasūtījuma
atcelšanas pilnvarojuma numura saņemšanu.
Ja jūs nolemjat atcelt pirkuma līgumu un atdot Produktu TomTom, jūs atbildat par
jebkādu Produkta vērtības samazināšanos Produkta glabāšanas dēļ, kas nav saskaņā
ar nepieciešamo, lai nodrošinātu Produkta atbilstošu izskatu, īpašības un funkcijas.
Jūs piekrītat, ka TomTom var ieturēt no jums maksu par jebkādiem piegādes vai
pasta izdevumiem, kas radušies tiešā saistībā ar Produkta atdošanu.
Attiecībā uz Pakalpojumiem, kas saņemti tieši no TomTom, jūs piekrītat, ka
TomTom Pakalpojumi sāk darboties nekavējoties - vai vismaz pēc iespējas ātrāk tiklīdz TomTom ir apstiprinājis jūsu pasūtījumu, un jūs atsakāties no Pakalpojuma
atcelšanas tiesībām.
Attiecībā uz Lietojumprogrammām, kas iegūtas tieši no TomTom vai Tālākpārdevēja,
jūs piekrītat, ka jūsu iegūtās Lietojumprogrammas sāk darboties nekavējoties - vai
vismaz pēc iespējas ātrāk - tiklīdz Lietojumprogrammu esat lejupielādējis, un jūs
atsakāties no Pakalpojuma atcelšanas tiesībām.
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Jūsu Konts un abonements

4.1 Jūsu Konts: reģistrācija un pārvaldīšana
Jums var būt nepieciešams izveidot Kontu un pēc tam pieteikties attiecīgajā
Platformā, lai:
i. pasūtītu Produktu vai Pakalpojumu;
ii. piekļūt vai izmantot Pakalpojumus, Lietojumprogrammas un/vai Lietotāja
Radītos Datus (iegūtus tieši no TomTom vai Tālākpārdevēja), un
iii. spēt augšpielādēt un/vai lejupielādēt Lietotāja Datus un/vai Lietotāja Radītos
Datus
Neskatoties uz jūsu tiesībām, izveidojot Kontu, izmantot pseidonīmu (pieņemtu
vārdu vai iesauku), jūs piekrītat, ka reģistrācijas laikā jūs par sevi izmantosiet precīzu
informāciju. Lūdzam rūpēties par to, lai jūsu Konta informācija vienmēr būtu
aktualizēta, un izmaiņu gadījumā nekavējoties to izlabojiet.
Pakalpojumi, Lietojumprogrammas un Lietotāja Radītie Dati ir paredzēti vienīgi
lietotājiem, kas ir vismaz astoņpadsmit (18) gadus veci. Jūs apliecināt un galvojat, ka
esat vismaz 18 gadus vecs(-a). Neizveidojiet Kontu citas personas, grupas vai
organizācijas vārdā bez to piekrišanas, kā arī nepārdodiet vai nenododiet savu profilu
vai Kontu citiem.
Jūs esat atbildīgs un jums ir jāuzņemas atbildība par jebkādām darbībām, kas notiek
jūsu kontā vai kas veiktas ar tā starpniecību. Jūs esat atbildīgs par savu lietotājvārdu
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un ar to veiktajām darbībām. TomTom neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas
rodas jūsu Konta neatļautas izmantošanas rezultātā ar jūsu piekrišanu vai bez tās.
Gadījumā, ja konstatējat trešo pušu neatļautu piekļuvi Pakalpojumiem,
Lietojumprogrammām, Lietotāja Datiem un/vai Lietotāja Radītajiem Datiem,
izmantojot jūsu Kontu, vai jebkādu citu iespējamu drošības pārkāpumu, jums par to
ir nekavējoties jābrīdina TomTom.

4.2 Abonements
Pakalpojums var tikt piedāvāts vienreizējai lietošanai vai abonēts. Ja esat abonējis,
Pakalpojums jums tiks piegādāts vai nu regulāri, vai pastāvīgi.
Abonementi ir spēkā uz nenoteiktu laiku, ja vien neesat vienojušies ar TomTom par
noteiktu laika periodu.

4.3 Jūsu Konta darbības un/vai abonementu izbeigšana
Gadījumā, ja vēlaties pārtraukt sava Konta un/vai abonementa darbību, jūs varat to
izdarīt, sazinoties ar TomTom tīmekļa vietnē http://tomtom.com/support un
izvēloties iespēju "sazinieties ar mums", ņemot vērā 30 dienu uzteikuma periodu.
Neitrālu iemeslu dēļ (un neskatoties uz pārtraukšanas tiesībām saskaņā ar
Noteikumu nodaļu "Līguma izbeigšana un ierobežojumi līguma laušanas gadījumā
no klienta puses") arī TomTom var izbeigt jūsu Konta un/vai abonementa darbību.
TomTom apņemas iespēju robežās vienmēr jūs informēt par jebkādu pēkšņu
Pakalpojumu pārtraukšanu, bet jebkurā gadījumā brīdinās jūs vismaz trīsdesmit (30)
dienas pirms faktiskas jūsu Konta darbības izbeigšanas.
Gadījumā, ja jūsu Konta darbība un/vai abonements tiek izbeigti, jums ir jāiznīcina
visas TomTom Satura un visas tā daļu kopijas.
Pēc jūsu Konta darbības izbeigšanas jūs vairs nevarēsiet piekļūt nevieniem datiem,
tostarp saviem Lietotāja Datiem. Jebkādu Lietotāja Datu, ko vēlaties saglabāt pirms
pilnīgas Konta darbības izbeigšanas, saglabāšana ir jūsu atbildība.
Ja jūsu abonements darbojas noteiktu laika periodu, beidzoties šim laika periodam,
abonements tiek automātiski pārtraukts.

5

Lietošana

5.1

Jūsu lietošanas tiesības

5.1.1 Pakalpojumi un Lietojumprogrammas
Saskaņā ar Noteikumiem TomTom nodrošina jums piekļuvi un iespēju izmantot
Pakalpojumus un Lietojumprogrammas, kas iegūti tieši no TomTom vai
Tālākpārdevēja. Gadījumā, ja jāiegādājas Pakalpojums un/vai Lietojumprogramma,
atļauja piekļūt un izmantot šo maksas Pakalpojumu un/vai Lietojumprogrammu
jums tiek nodrošināta, tiklīdz ir pabeigts pirkuma darījums.
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5.1.2 TomTom Saturs
Pakalpojumi un Lietojumprogrammas ietver TomTom Saturu. Jums tiek piešķirta
TomTom Satura izmantošanas licence, kas jums tiek nodrošināta kā daļa no jūsu
iegādātā Produkta, Pakalpojuma vai Lietojumprogrammas saskaņā ar šajā punktā
izklāstītajiem noteikumiem.
Šī licence ir neekskluzīva un nav nododama citām personām. Šī licence neparedz
nekādas tiesības iegūt turpmākus jauninājumus, atjauninājumus, papildinājumus vai
jebkādu atbalstu vai tehnisko palīdzību, kas saistīti ar Pakalpojumu,
Lietojumprogrammu vai TomTom Saturu, ja vien TomTom nav īpaši norādījis, ka to
iegūšana ir Produkta, Pakalpojuma vai Lietojumprogrammas neatņemama
sastāvdaļa.
Ja tiek iegūti Programmas, Lietojumprogrammas vai TomTom Satura jauninājumi,
atjauninājumi vai papildinājumi, to izmantošanu nosaka šie vai citi noteikumi un
saskaņā ar tiem var tikt piemēroti papildu maksājumi, par kuriem jūs tiksiet
informēts un lūgts tiem piekrist, pirms TomTom jums piegādās attiecīgo
jauninājumu, atjauninājumu vai papildinājumu.
Papildus iepriekšminētajam, sekojoši noteikumi ir spēkā attiecībā uz TomTom
kartēm (vienu no TomTom Pakalpojumiem):
i. Ķīnas dati: jūs piekrītat, ka jebkuram Pakalpojumam, kas ietver datus par
Ķīnu, var tikt piemēroti papildu noteikumi, par kuriem jūs tiksiet informēts,
tiklīdz tie būs pieejami TomTom. Ķīnas datus nedrīkst eksportēt no Ķīnas.
ii. Indijas dati: jūs piekrītat, ka jebkuram pakalpojumam, kas ietver datus par
Indiju, var tikt piemēroti papildu noteikumi, par kuriem jūs tiksiet informēts,
tiklīdz tie būs pieejami TomTom.
iii. Dienvidkorejas dati: jūs piekrītat, ka jebkuram pakalpojumam, kas ietver
datus par Indiju, var tikt piemēroti papildu noteikumi, par kuriem jūs tiksiet
informēts, tiklīdz tie būs pieejami TomTom. Korejas datus nedrīkst eksportēt
no Dienvidkorejas.
5.1.3 Lietotāja Dati un Lietotāja Radītie Dati
TomTom piešķir jums atļauju i) augšupielādēt, izmantot un mainīt Lietotāja Datus
un ii) augšupielādēt un izmantot Lietotāja Radītos Datus saskaņā ar Noteikumiem.
Augšupielādējot Lietotāja Datus, jūs paturat visas tiesības uz tiem.
Augšupielādējot savus Lietotāja Radītos Datus, jūs paturat visas tiesības uz to, bet jūs
piešķirat TomTom globālu, pastāvīgu, neatsaucamu, neekskluzīvu, bezatlīdzības,
tālāk nododamu licenci izmantot, augšupielādēt, izmainīt, izplatīt, piešķirt
apakšlicenci, izmantot reverso inženieriju, dekompilēt vai izjaukt un attēlot šādus
Lietotāja Radītos Datus vai saites uz tiem jebkādā formā un, izmantojot jebkādus
medijus.
Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir nepareizi nokopēts un izvietots Pakalpojumos,
Lietojumprogrammās vai TomTom tīmekļa vietnēs, aizskarot jūsu tiesības, lūdzam
iesniegt mums sekojošu informāciju: i) jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta
adresi un autortiesību īpašnieka vai viņa/viņas pilnvarotās personas elektronisku vai
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fizisku parakstu; ii) ar autortiesībām aizsargātā un, jūsuprāt, nepareizi lietotā darba
izklāstu; 3) norādi uz jūsuprāt nepareizi lietotā materiāla atrašanās vietu
Pakalpojumā, Lietojumprogrammā vai TomTom tīmekļa vietnēs; iii) rakstisku
apliecinājumu par to, ka esat pārliecināts, ka autortiesību īpašnieks, tā aģents vai
likums nedod tiesības šādi izmantot attiecīgo materiālu; un 5) jūsu paziņojumu, kas
izdarīts saskaņā ar likumu par nepatiesu ziņu sniegšanu, ka jūsu sniegtā
iepriekšminētā informācija ir precīza un jūs esat autortiesību īpašnieks vai tā
pilnvarotais pārstāvis. Šīs prasības jāievēro, lai nodrošinātu TomTom ar juridiski
pietiekamu informāciju par materiāla lietošanas pārkāpumu. Sūdzību par
autortiesību pārkāpumu sūtiet uz: illegalproduct@tomtom.com.
Attiecībā uz citu lietotāju Lietotāja Radītajiem Datiem, TomTom piešķir jums
tiesības izmantot, mainīt un augšupielādēt šādus Lietotāja Radītus Datus saskaņā ar
Noteikumiem.

5.2 Jūsu atbildība un saistības
5.2.1 Jūsu tiesības uz Lietotāja Datiem un Lietotāja Radītajiem Datiem
TomTom nav īpašumtiesību uz Lietotāja Datiem vai Lietotāja Radītajiem Datiem.
Jūs apliecināt un galvojat, ka jums ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišanas un
atļaujas augšupielādēt Lietotāja Datus un Lietotāja Radītos Datus un piešķirt
TomTom visas tiesības saskaņā ar Noteikumiem, tostarp tiesības piešķirt atļauju
citiem pakalpojumu, lietojumprogrammu un TomTom tīmekļa vietņu lietotājiem
izmantot, pārveidot un augšupielādēt jūsu Lietotāja Radītos Datus saskaņā ar
Noteikumiem.
5.2.2 Ierobežojumi mainīt Produktus, Pakalpojumus un
Lietojumprogrammas
Jūs nedrīkstat izmainīt, izkropļot vai pārveidot un atļaut citai personai izmainīt,
izkropļot vai pārveidot Produktus, Pakalpojumus un Lietojumprogrammas vai kādas
to daļas (iegūtas no TomTom vai no Tālākpārdevēja), lai tos analizētu, izmantojot
reverso inženieriju, dekompilētu vai izjauktu ar mērķi radīt citus no Produktiem,
Pakalpojumiem un Lietojumprogrammām iegūtus produktus, vai uzlauztu vai apietu
kodu, vai atļautu vai dotu iespēju to darīt trešajām pusēm, izņemot atbilstošo
normatīvo aktu ietvaros vai saskaņā ar TomTom piedāvātajos Produktos,
Pakalpojumos un Lietojumprogrammās pieejamajām un atļautajām tehnoloģijām vai
to veidiem.
5.2.3 Ziņošana un atturēšanās no nepareizas izmantošanas
Lūdzam ņemt vērā, ka TomTom neapņemas pastāvīgi pārraudzīt nevienu no
Pakalpojumiem, Lietojumprogrammām vai Lietotāja Radītos Datus. Ja konstatējat,
ka kāds lietotājs nepareizi izmanto vai rīkojas kādā Pakalpojumā,
Lietojumprogrammā vai Lietotāja Radītajos Datos, lūdzam informēt TomTom par
šādu nepareizu darbību, sazinoties ar TomTom atbalsta komandu tīmekļa vietnē
http://www.tomtom.com/support.
Piekļūstot vai izmantojot Pakalpojumus un Lietojumprogrammas un augšupielādējot
Lietotāja Datus vai Lietotāja Radītos Datus, jūs piekrītat atturēties no jebkādas
nepareizas rīcības, kas ietver, bet neaprobežojas ar turpmāk minēto:
8

i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

Izmantošana reklāmas nolūkā un maksājumu saņemšana: Pakalpojumu,
Lietojumprogrammu un/vai Lietotāja Datu vai Lietotāja Radīto Datu
izmantošana informācijas izplatīšanas, reklāmas nolūkos, mārketinga un/vai
pārdošanas nolūkos, aicinājumu vai jebkāda cita satura ar komerciāliem
nolūkiem ievietošana, izmantojot Pakalpojumus un Lietojumprogrammas.
Turklāt jūs piekrītat atturēties tieši vai netieši iekasēt naudu no trešajām
pusēm par Pakalpojumu, Lietojumprogrammu un/vai Lietotāja Radīto Datu
izmantošanu vai pieņemt maksājumu par to no trešajām pusēm. Turklāt jūs
piekrītat atturēties no jebkuru Pakalpojumu, Lietojumprogrammu vai
Lietotāja Radītā Satura sinhronizēšanas vai atspoguļošanas;
Elektroniskie uzbrukumi: jebkādas darbības attiecībā uz Pakalpojumiem un
Lietojumprogrammām ar mērķi apiet, iejaukties, sagraut, sabojāt, atslēgt,
pārslogot vai ierobežot jebkādas programmatūras vai aparatūras,
telekomunikāciju aprīkojuma, (drošības) tehnoloģiju, Pakalpojumu un
Lietojumprogrammu darbību. Jūs piekrītat neizvietot Lietotāja Datus vai
Lietotāja Radītos Datus, kas satur programmatūras vīrusus, programmas vai
citu datora kodu. Turklāt jūs piekrītat neaugšupielādēt Lietotāja Datus vai
Lietotāja Radītos Datus, kas saistīti ar jebkāda vīrusus, Trojas zirgu, tārpu,
laika bumbu vai citu, līdzīgu programmatūru saturoša materiāla sūtīšanu, kas
var sabojāt TomTom serveru, datoru vai tīklu vai lietotāja Kontu, datoru, tīklu
vai Produkta darbību. Turklāt jūs piekrītat arī neizmantot vai nestartēt
jebkādu automātisku sistēmu, tostarp, bet neaprobežojoties ar "robotiem" un
"zirnekļiem", kas piekļūst Pakalpojumiem un Lietojumprogrammām tādējādi
nosūtot TomTom serveriem vairāk ziņojumu vai pieprasījumu nekā no
jebkura, privāta Pakalpojumu vai Lietojumprogrammu lietotāja var sagaidīt
līdzīgā laika periodā, šim lietotājam izmantojot parastu sistēmu. Turklāt jūs
piekrītat arī nemēģināt bez atļaujas piekļūt vai sabojāt citu lietotāju Kontus,
datorus vai tīklus;
Surogātvēstuļu sūtīšana vai uzmākšanās: jebkādu Lietotāja Radīto Datu
izvietošana, kas ietver "nevēlamu sūtījumu", "ķēdes vēstuļu" vai nevēlamu
sūtījumu masveidā jeb surogātvēstuļu pārsūtīšanu;
TomTom iesaistīšana: attēlojot Lietotāja Radītos Datus tādā veidā, kas norāda
uz Lietotāja Radīto Datu saistību vai piederību, sponsorēšanu vai
apstiprinājumu no TomTom, un tādējādi ir maldinošs, aizvainojošs,
pretlikumīgs, kaitējošs, nepatiess, aizskarošs, apmelojošs, nepiedienīgs,
vulgārs, naidpilns, kas pārkāpj trešo pušu tiesības, ir citādi pretlikumīgs vai
aizskar TomTom intelektuālā īpašuma tiesības;
Maldināšana: Lietotāja Radīto Datu augšupielādēšana, kas izplata
informāciju, par kuru jums ir zināms, ka tā ir nepatiesa vai maldinoša;
Kaitējuma nodarīšana citu personu tiesībām, to pārkāpšana vai likuma
pārkāpšana: tāda Lietotāja Radīto Datu izvietošana, kas aizskar vai pārkāpj
citas personas tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmes, patentus,
tirdzniecības noslēpumus, privātumu, publicitāti vai citas personīgās vai
īpašuma tiesības. Turklāt jūs piekrītat neizvietot nekādus Lietotāja Radītos
Datus, neveikt nekādas darbības vai nelietot Pakalpojumus un
Lietojumprogrammas, pārkāpjot jebkādus likumus vai veicinot nelikumīgas
darbības. Turklāt jūs piekrītat neizvietot saturu tieši vai, izvietojot saiti, kas ir
pretlikumīgs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, ierobežojošs, musinošs,
mānīgs, neprecīzs, maldinošs, ļaunprātīgs, krāpniecisks, nepatiess,
nepieklājīgs, kaitniecisks, uzmācīgs, iebiedējošs, draudus saturošs, naidpilns,
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vii.

viii.

ļaunprātīgs, vulgārs, nepiedienīgs, pornogrāfisks, varmācīgs, seksuāla
rakstura, privātumu, publiskumu, intelektuālo īpašumu, īpašuma vai
līgumiskās tiesības aizskarošs, dzimumu, rases, kultūras vai etnisko piederību
aizskarošs, kaitē vai apdraud citu drošību, izmantojot vai izvietojot citu
lietotāju privāto informāciju (tostarp tālruņu numurus, dzīvesvietas vai epasta adreses, vārdus vai uzvārdus), fotogrāfijas vai citas lietotāju vai citu
trešo pušu vai ar šo lietotāju vai trešo pušu saistītus attēlus bez viņu
nepārprotamas piekrišanas, vai ir citādi nosodāms;
Datu vākšana un publicēšana: lūdzam koplietot savu privāto informāciju
pārdomāti. Jūs apņematies neiegūt vai necensties iegūt datus no
Pakalpojumiem, Lietojumprogrammām vai Lietotāja Radītajiem Datiem,
izņemot gadījumus, kad TomTom nodrošina šādus datus ar nodomu vai
sniedz jums tiem piekļuvi. Turklāt jūs piekrītat neaugšupielādēt Lietotāja
Radītos Datus ar aizliegtām vai ar paroli aizsargātām lapām vai slēptas lapas
vai attēlus;
Citas pretlikumīgas vai nevēlamas darbības: Pretlikumīga Pakalpojumu,
Lietojumprogrammu un Lietotāja Radīto Datu izmantošana vai, pārkāpjot
Noteikumus. Turklāt jūs apņematies nepārkāpt rīcības kodeksu vai citas
Pakalpojumiem, Lietojumprogrammām un/vai Lietotāja Radītajiem Datiem
piemērojamas vadlīnijas.

5.2.4 Atruna par Lietotāju mijiedarbību
Vienīgi jūs esat atbildīgs par mijiedarbību ar citiem cilvēkiem tiešsaistē vai personīgi.
TomTom neatbild un tam nav saistoši nekādi zaudējumi vai bojājumi, kas radušies,
jums mijiedarbojoties ar citiem lietotājiem, personām, ko satiekat, izmantojot
Pakalpojumus un Lietojumprogrammas, vai ar personām, kas jūs atrod, izmantojot
izvietoto informāciju Pakalpojumos vai Lietojumprogrammās vai, izmantojot šos
Pakalpojumus vai Lietojumprogrammas. Jūs piekrītat mijiedarboties ar citiem
lietotājiem Pakalpojumos un Lietojumprogrammās ar saprātīgu piesardzību un,
pirms satiekat kādu citu personu, nepieciešamības gadījumā veikt izpēti. TomTom
nav pienākums iesaistīties nekādos lietotāju strīdos, bet var to darīt, ja uzskata, ka
tas ir nepieciešams.
5.2.5 Atruna par sportistiem amatieriem
Jūs atbildat par to, lai, izmantojot vai iesaistoties Pakalpojumos un
Lietojumprogrammās, netiktu ietekmētas jūsu tiesības uz sportista amatiera statusu.
Lūdzam noskaidrot sev saistošos noteikumus, sazinoties ar savu sportistu amatieru
asociāciju. TomTom nav saistoši un tā neuzņemas atbildību par to, ka izmantojot
Pakalpojumus un Lietojumprogrammas, jūs zaudējat savas tiesības uz sportista
amatiera statusu.
5.2.6 Atruna par fizisko aktivitāti
Pakalpojumos un Lietojumprogrammās var būt ietvertas funkcijas, kas veicina
fizisko aktivitāti. Pirms uzsākat kādu fizisko aktivitāti vai izmantojat TomTom
Produktus vai Pakalpojumus, izvērtējiet iespējamos riskus un konsultējieties ar savu
ārstu. TomTom nav saistoši un tā neuzņemas atbildību par savainojumiem vai
zaudējumiem, kurus piedzīvojat Produktu, Pakalpojumu un Lietojumprogrammu
funkciju izmantošanas vai to nespējas izmantot rezultātā.
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5.3 TomTom tiesības
5.3.1 Saziņa un informācija
Izveidojot Kontu, jūs piekrītat, ka TomTom sazinās ar jums elektroniski un noteikta
informācija par jūsu Pakalpojumu un Lietojumprogrammu, Lietotāja Datu un/vai
Lietotāja Radīto Datu izmantošanu var nonākt mūsu rīcībā.
5.3.2 Līguma izbeigšana un mainīšana
TomTom patur tiesības, brīdinot vai nebrīdinot, pārtraukt, ierobežot, izmainīt,
atjaunināt, ieviest jauninājumus un papildināt Pakalpojumus, Lietojumprogrammas
un Lietotāja Radītos Datus, kas jums ir piešķirti vai kuriem jums ir sniegta piekļuve,
ļaujot izmantot Produktu, Pakalpojumus un Lietojumprogrammas (iegūtus no
TomTom vai Tālākpārdevēja), izņemot gadījumus, kad šādi atjauninājumi,
jauninājumi vai papildinājumi ir Produkta, Pakalpojumu un Lietojumprogrammu
neatņemama sastāvdaļa, uz ko TomTom ir norādījusi, tos pārdodot.
TomTom patur tiesības mainīt Pakalpojumu un Lietojumprogrammu cenas
(vienreizēji vai, balstoties uz abonementu), par to savlaicīgi jūs informējot (nosūtot
e-pastu, TomTom tīmekļa vietnēs, Pakalpojumos, Lietojumprogrammās vai citādi).
Ja šādu izmaiņu rezultāts ir augstākas cenas vai šādas izmaiņas ir citādi jums
neizdevīgas (izņemot gadījumu, kad cenas pieaug valdības noteikto nodevu vai
nodokļu izmaiņu rezultātā), jūs varat izbeigt savu abonementu pirms datuma, kad
šādas izmaiņas stājas spēkā, nosūtot e-pastu tīmekļa vietnē
http://www.tomtom.com/support.
5.3.3 Lietotāja Dati un Lietotāja Radītie Dati
TomTom pēc saviem ieskatiem var apkopot un apstrādāt ar Lietotāja Datiem un
Lietotāja Radītajiem Datiem saistīto statistiku, lai uzlabotu savus produktus,
Pakalpojumus un/vai Lietojumprogrammas, ar nosacījumu, ka TomTom ir saņēmis
no jums nepieciešamo piekrišanu.
Attiecībā uz Lietotāja Datiem, gadījumā, ja augšupielādējat šādus datus, jūs piešķirat
TomTom vispasaules, pastāvīgu, neatsaucamu, bezatlīdzības licenci izmantot un
kopēt šādus Lietotāja Datus TomTom vajadzībām - neatklājot Lietotāja Datus
nevienai trešajai pusei bez jūsu piekrišanas - ciktāl tas ir nepieciešams TomTom, lai
varētu jūs nodrošināt ar pasūtīto Produktu un/vai pieprasīto Pakalpojumu.
Attiecībā uz Lietotāja Radītajiem Datiem, ar šo jūs piešķirat TomTom tiesības
piešķirt tiesības citiem lietotājiem izmantot, mainīt un augšupielādēt jebkādus jūsu
saskaņā ar Noteikumiem augšupielādētos Lietotāja Radītos Datus, ko esat
augšupielādējis, izmantojot Pakalpojumus un Lietojumprogrammas.
TomTom var izmantot šādu informāciju pēc saviem ieskatiem visā pasaulē bez
pienākuma par to maksāt un brīvi no morālajām tiesībām, intelektuālā īpašuma
tiesībām un/vai citām īpašuma tiesībām uz šādu informāciju.
Saņemot paziņojumu, ka Lietotāja Radītie Dati, iespējams, ir pretrunā ar
Noteikumiem vai aizskar jebkuras trešās puses tiesības, TomTom var izdzēst šādus
Lietotāja Radītos Datus bez iepriekšēja brīdinājuma. Par šādu Lietotāja Radīto Datu
11

augšupielādēšanu TomTom var pārtraukt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un
Lietojumprogrammām.

6

Līguma izbeigšana un ierobežojumi līguma
laušanas gadījumā no klienta puses

TomTom patur tiesības pēc saviem ieskatiem un, neierobežojot citas tiesības,
nekavējoties - nepaziņojot par saistību nepildīšanu un bez saistībām pret jums vai
jebkuru citu personu - izbeigt jūsu Konta Darbību un/vai abonementus, dzēst jūsu
profilu un jebkādus jūsu Lietotāja Datus un/vai Lietotāja Radītos Datus un daļēji vai
pilnībā ierobežot jūsu iespējas izmantot savu Kontu, Pakalpojumus un
Lietojumprogrammas, ja i) jūs neievērojat jebkuru būtisku Noteikumu normu, ii) nav
saņemts maksājums par Pakalpojumiem un/vai abonementiem pēc otrā
mēģinājuma.
Šādā gadījumā jums ir jāatdot TomTom vai jāiznīcina visas TomTom Satura kopijas
un to sastāvdaļas.
Turklāt, izbeidzot līguma darbību, vienlaicīgi tiek izbeigta TomTom jums piešķirto
licenču darbība un tiesības.

7

Ierobežota Produkta garantija

7.1

Ierobežotā garantija

TomTom sniedz ierobežotu garantiju par to, ka divus (2) gadus no Produkta iegādes
datuma vai no iegādes datuma līdz datumam, kad jūs pārkāpjat jebkuru no
Noteikumu normām, atkarībā no tā, kurš notikums īstenojas vispirms, Produkts
(iegūts no TomTom vai Tālākpārdevēja) būs bez apdares un materiālu defektiem
normālas lietošanas apstākļos. Šajā laika periodā TomTom - pēc saviem ieskatiem saremontē vai aizstāj Produktu bez atlīdzības par detaļām vai darbu. Turklāt
TomTom atbild par transportēšanas un/vai piegādes izmaksām, kas saistītas ar
remontēšanu vai aizstāšanu. Ja Produkts tiek saremontēts pēc šī Perioda beigām,
garantijas periods remontam ilgst sešus (6) mēnešus pēc remonta datuma. Šī
ierobežotā garantija nav nododama trešajām pusēm.

7.2 Kad šī ierobežotā garantija nav spēkā
Šī ierobežotā garantija neattiecas uz parastu nolietošanos vai ja Produktu ir atvērusi
un remontējusi TomTom neautorizēta persona, kā arī nesedz zaudējumus, ko
izraisījusi: nepareiza lietošana, mitrums, šķidrumi, Produkta glabāšana karstuma
tuvumā vai tiešā tā iedarbībā un negadījumi, ļaunprātīga izmantošana, kopā ar
Produktu piegādāto norādījumu neievērošana, nolaidība vai nepareizs lietojums.
Ierobežotā garantija neattiecas arī uz fizisku Produkta virsmas bojājumu.
Turklāt šī ierobežotā garantija neattiecas ne uz kādiem Pakalpojumiem,
Lietojumprogrammām, Lietotāja Radītajiem Datiem vai Trešo Pušu Materiāliem, kas
pievienoti vai instalēti Produktā, vai ko esat ieguvis, izmantojot Pakalpojumus,
Lietojumprogrammas vai TomTom tīmekļa vietnes. Ierobežotā garantija neattiecas
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uz Produkta instalēšanu, noņemšanu vai uzturēšanu vai jebkādām ar to saistītām
izmaksām.
TomTom nesniedz nekādas komerciālas vai citas garantijas attiecībā uz Produktiem
papildu Noteikumos izklāstītajai ierobežotajai garantijai. Šī ierobežotā garantija ir
vienīgā, skaidri izteiktā garantija, kas jums tiek sniegta un tā aizstāj jebkuras citas
skaidri izteiktas garantijas vai līdzīgas saistības (ja tādas pastāv), ko radījusi jebkura
reklāma, dokumentācija, iesaiņojums vai citi paziņojumi.
Šajā punktā izklāstītie noteikumi neskar nevienas jūsu likumiskās tiesības saskaņā ar
piemērojamiem valsts tiesību aktiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar jūsu likumisko
garantiju precēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.3 Kā pieteikt garantijas prasību
Lai pieteiktu ierobežotās garantijas prasību, jums jāsazinās ar TomTom un
jāpaskaidro defektu divu gadu garantijas perioda laikā tīmekļa vietnē
http://www.tomtom.com/support, lai saņemtu pasūtījuma atcelšanas pilnvarojuma
numuru. Produkti ir jāaizsūta atpakaļ TomTom, cik ātri vien iespējams pēc jūsu
paziņojuma par defektu, kopā ar defekta skaidrojumu un TomTom piešķirto
pilnvarojuma numuru uz adresi, ko TomTom norādījis uz pasta uzlīmes, ko saņēmāt
kopā ar pasūtījuma atcelšanas pilnvarojuma numuru. Jums jāizpilda jebkuras citas
iespējamās atdošanas procedūras, ko noteikusi TomTom.
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Ierobežotā garantija Pakalpojumiem,
Lietojumprogrammām, Lietotāja Radītajiem
Datiem un Trešo Pušu Materiāliem

TomTom var būt atkarīga no trešajām pusēm, lai nodrošinātu dažus (daļu no)
Pakalpojumus, Lietojumprogrammas un Lietotāja Radītos Datus.
Jums jāapzinās, ka, izmantojot navigācijas sistēmas vai, lietojot, augšupielādējot vai
modificējot piemērojamas navigācijas sistēmas, vietējo vides apstākļu un/vai
nepilnīgu vai neprecīzu datu rezultātā var rasties aprēķinu kļūdas.
Pakalpojumi, Lietojumprogrammas, Lietotāja Radītie Dati vai jebkādi Trešo Pušu
Materiāli tiek nodrošināti tādi, "kādi tie ir", un tiem netiek piemērotas jebkādas citas
garantijas.
TomTom pilnā, normatīvajos aktos atļautajā apmērā nesniedz nekādas garantijas vai
apliecinājumus - tiešus vai netiešus - attiecībā uz Pakalpojumu,
Lietojumprogrammu, Lietotāja Radīto Datu vai jebkuras Trešās Puses Materiālu
iegādi (tieši no TomTom vai no Tālākpārdevēja), piekļuvi tiem un izmantošanu,
tostarp, bet neaprobežojoties ar i) pareizību, kļūdām un precizitāti ii) atbilstību, iii)
lietderību, apmierinošu kvalitāti un piemērotību noteiktam nolūkam iv) uzticamību,
defektiem, darbību un pieejamību v) netiešas garantijas par īpašuma tiesībām un
pārkāpumu neesamību, vi) drošību, informācijas noklausīšanās, vīrusu risku vai
jebko citu kaitējošu, vii) apdares kvalitāti, atbalstu, informāciju vai pakalpojumiem,
viii) aizskarošām, draudošām, apmelojošām, pretlikumīgām vai citādi apstrīdamām
īpašībām.
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Šā punkta noteikumi neskar nekādas jūsu likumiskās tiesības, ko paredz
piemērojamie valsts tiesību akti, tostarp, bet neaprobežojoties ar jebkādām tiesību
aktos noteiktajām obligātajām garantijām. Ja kāda šīs ierobežotās garantijas norma
tiek uzskatīta par spēkā neesošu vai neīstenojamu, pārējās paliek spēkā un ir
piemērojamas pilnā apmērā.
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Atbildības ierobežojums un atlīdzināšana no jūsu
puses

9.1 Atbildības ierobežojums
Normatīvajos aktos noteiktajās robežās ne TomTom, ne tās piegādātāji,
apakšuzņēmēji, filiāles, amatpersonas, vadītāji, darbinieki, pārstāvji nav atbildīgi par
jebkādiem tiešiem, tīšiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem (tostarp, bet
neaprobežojoties ar zaudējumiem par nespēju izmantot vai piekļūt Produktiem, datu
zudumu, uzņēmējdarbībai nodarītajiem zaudējumiem, peļņas zudumu,
uzņēmējdarbības pārtraukumu vai tam līdzīgi) jums vai kādai trešajai pusei radītiem
zaudējumiem, kas izriet no vai saistīti ar:
i. izmantošanu vai nespēju izmantot vai piekļūt vai, citādi izmantot Produktu,
Pakalpojumu, Lietojumprogrammu, Lietotāja Datus, Lietotāja Radītos Datus
vai Trešās Puses Materiālu pat, ja TomTom ir tikusi informēta par šādu
zaudējumu iespējamību; vai
ii. jūsu vai citu lietotāju uzvedību (tiešsaistē vai bezsaistē) vai TomTom notikuma
vai jebkuru Lietotāja Radīto Datu apmeklējumu pat, ja TomTom ir tikusi
informēta par šādu zaudējumu iespējamību. Jūs uzņematies pilnu atbildību
par Pakalpojumu, Lietojumprogrammu, Lietotāja Datu un Lietotāja Radīto
Datu lietošanu; vai
iii. jebkādu krāpniecisku maldināšanu no Pakalpojumu, Lietojumprogrammu
un/vai Lietotāja Radīto Datu lietotāju puses; vai
iv. jebkuru Noteikumu normu pārkāpšanu; vai
v. jebkuru normatīvo aktu vai trešās puses tiesību neievērošanu.
Turklāt TomTom neapstiprina nekādus Lietotāja Radītos Datus vai tajos pausto
viedokli, ieteikumu vai padomu, un TomTom skaidri atsakās no jebkādas un visas
atbildības saistībā ar jūsu piekļuvi Lietotāja Radītajiem Datiem un to lietošanu.
TomTom ir tikai pasīvs Lietotāja Radīto Datu izplatīšanas kanāls un neuzņemas
nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz jebkādiem Lietotāja Radītajiem
Datiem vai lietotāju darbībām. Pat tādā gadījumā, ja TomTom izlemj pārraudzīt
kādus Lietotāja Radītos Datus, TomTom neuzņemas atbildību vai jebkādu
pienākumu pārraudzīt vai dzēst šādus Lietotāja Radītos Datus.
Tas nozīmē, ka gadījumā, ja TomTom ir atbildīgs par jebkādiem jums nodarītiem
zaudējumiem, kas ir jebkādā veidā saistīti ar jūsu (nespēju) izmantot un/vai piekļūt
vai citādi izmantot Produktu, Pakalpojumu, Lietojumprogrammu, Lietotāja Datus,
Lietotāja Radītos Datus un/vai Trešās Puses Materiālu, tad TomTom atbildība i)
gadījumā, ja par Produktu, Pakalpojumu vai Lietojumprogrammu ir samaksāts, tiek
ierobežota ar summu, ko esat samaksājis par Produktu, Pakalpojumu vai
Lietojumprogrammu, un ii) par bezmaksas Pakalpojumu, Lietojumprogrammu,
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Lietotāja Radītajiem Datiem un jūsu Lietotāja Datiem tiek ierobežota ar 350,00 ASV
dolāriem.
Neskarot iepriekšminēto vai jebko citu, kas iekļauts Noteikumos, neviena no
Noteikumu normām neierobežo jebkuras puses atbildību par tās nolaidības rezultātā
izraisītu personas nāvi vai savainojumu.
Piemērojamie valsts normatīvie akti var nepieļaut Noteikumos atrunātos atbildības
ierobežojumus vai izņēmumus. Iepriekšminētais atbildības ierobežojums neskar jūsu
tiesības saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem. Lai uzzinātu vairāk par
tiesībām saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, lūdzam sazināties ar savas
valsts Patērētāju asociāciju vai attiecīgo valsts iestādi.

9.2 Atlīdzināšana
Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un novērst TomTom, tās filiālēm, amatpersonām,
vadītājiem, darbiniekiem, pārstāvjiem, licences devējiem un piegādātiem radīto
kaitējumu saistībā ar visām prasībām, zaudējumiem, atbildību, izdevumiem,
bojājumiem un izmaksām, tostarp, bet neaprobežojoties ar izdevumiem par
advokātu, kas radušies vai jebkādā veidā ir saistīti ar jūsu Produkta, Pakalpojuma,
Lietojumprogrammas un/vai jūsu Lietotāja Radīto Datu lietošanu un/vai rīcību
saistībā ar tiem un jūsu rīcību saistībā ar citiem lietotājiem vai jebkuras Noteikumu
normas, jebkura likuma vai jebkuras trešās puses tiesību pārkāpšanu.

10 Trešo Pušu Materiāli un Trešo Pušu Tīmekļa
Vietnes
Produktos, Pakalpojumos un Lietojumprogrammās var būt izmantoti Trešo Pušu
Materiāli. Produktos, Pakalpojumos un Lietojumprogrammās izmantoto Trešo Pušu
Materiālu izmantošana var būt pakļauta citiem noteikumiem. Šo Trešo Pušu
Materiālu autortiesību paziņojumi un īpašie licenču nosacījumi ir atrodami mūsu
tīmekļa vietnē http://www.tomtom.com/legal vai, izmantojot to.
Ar šo jūs piekrītat, ka, veicot jebkādu pasūtījumu, esat izlasījis un piekrītat jebkura
Trešās Puses Materiāla izmantošanas noteikumiem, kas iekļauts Produktā,
Pakalpojumā vai Lietojumprogrammā, ja tāds tur ir.
Ja TomTom sniedz saites uz un/vai piekļuvi trešo pušu tīmekļa vietnēm un/vai Trešo
Pušu Materiālam, tas tiek darīts tikai jūsu ērtībai, un jebkādu saišu vai piekļuves
nodrošināšana nenozīmē, ka TomTom atbalsta trešās puses tīmekļa vietni vai Trešās
Puses Materiālu. TomTom neuzņemas atbildību par Trešās Puses Materiāliem un
jebkādu trešo pušu tīmekļa vietņu saturu, pakalpojumiem vai darbību, jebkādām
saitēm trešo pušu tīmekļa vietnēs vai pakalpojumos, vai jebkādām izmaiņām vai
atjauninājumiem trešo pušu tīmekļa vietnēs vai pakalpojumos.

11

Nepārvarama vara

Nepārvarama vara nozīmē apstākļus, kas traucē TomTom saistību izpildi saskaņā ar
Noteikumiem, un ko TomTom nevar saprātīgi kontrolēt, tostarp novēlotas un/vai
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kavētas piegādes un nepilnīgas piegādes no TomTom puses, un pagaidu vai daļēja
nespēja piekļūt jūsu Kontam, Pakalpojumiem, Lietojumprogrammām, Lietotāja
Datiem un/vai Lietotāja Radītajiem Datiem, ko TomTom nevarēja saprātīgi
kontrolēt. Iestājoties nepārvaramai varai, visi TomTom pienākumi tiek atcelti. Ja
laika periods, kad TomTom nevar izpildīt savus pienākumus nepārvaramas varas
rezultātā, ilgst vairāk par deviņdesmit (90) kalendārajām dienām, abām pusēm ir
tiesības izbeigt pirkuma līgumu rakstiskā veidā, un TomTom nav pienākuma maksāt
jebkādu kompensāciju par Pakalpojumiem vai Lietojumprogrammām, kas izriet no
vai ir saistīta ar līguma izbeigšanu.

12

Privātums

Lai varētu jums piegādāt Produktus un Pakalpojumus, TomTom ir jāizmanto jūsu
personīgā informācija. TomTom ievēro Eiropas Savienības un citus vietējos
privātuma un datu aizsardzības normatīvos aktus. Pamatojoties uz iepriekšminēto,
TomTom izmanto jūsu informāciju tādam mērķim un tādu laika periodu, kā tā
sākotnēji iegūta. Mūsu privātuma paziņojums pieejams tīmekļa
vietnē www.tomtom.com/privacy

13

Trešo Pušu tiesības

Trešās puses nevar realizēt nevienu Noteikumu normu, un tām nav tiesību to darīt
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, bet tas neietekmē trešo personu tiesības
vai tiesisko aizsardzību, kas ir spēkā vai ir pieejama atsevišķi no šādiem
piemērojamiem tiesību aktiem.

14 Mainīt
TomTom patur tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus vai papildinājumus
Noteikumos. Jaunākā versija pieejama TomTom Tīmekļa Vietnēs. Lūdzam regulāri
pārbaudīt TomTom Tīmekļa Vietnes
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Viss līgums

Noteikumi (tostarp jebkādi grozījumi vai pielikumi, kas ir iekļauti Produktam
pievienotajā iesaiņojumā) un jebkādi citi noteikumi, ja tādi ir, tiek uzskatīti par
līgumu starp jums un TomTom par Produktiem, tostarp atbalsta pakalpojumiem (ja
tādi ir), Pakalpojumiem, Lietojumprogrammām, Lietotāja Radītajiem Datiem un/vai
Lietotāja Datiem, un tie aizstāj visu iepriekšējo vai vienlaicīgo mutisko vai rakstisko
saziņu, priekšlikumus un pārstāvniecību saistībā ar programmatūru vai jebkuru citu
Noteikumos minēto līguma priekšmetu. Ja kādas no TomTom pamatnostādnēm vai
programmām atbalsta pakalpojumiem ir pretrunā ar Noteikumiem, tad noteicošie ir
šie Noteikumi. Ja kāda no Noteikumu normām tiek noteikta kā zaudējusi juridisko
spēku, nav spēkā, nav piemērojama vai ir pretlikumīga, tad pārējie noteikumi paliek
spēkā un ir piemērojami pilnā apmērā.
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16 Līguma darbības turpināšanās
Jebkuras Noteikumu normas, kas pēc būtības ir spēkā ilgāk par jebkāda pārdošanas
darījuma vai jūsu Konta licences, Pakalpojuma, Lietojumprogrammas, Lietotāja
Radīto Datu vai Lietotāja Datu termiņu, paliek spēkā pēc Noteikumu izbeigšanas.
Tas ietver, bet neaprobežojas ar TomTom licenci izmantot, augšupielādēt, mainīt,
izplatīt, piešķirt apakšlicenci, izmantot reverso inženieriju, dekompilēt vai izjaukt un
attēlot jūsu radītos Lietotāja Radītos Datus.

17

Nodalāmība

Ja kāda no Noteikumu normām tiek noteikta kā zaudējusi juridisko spēku, nav
spēkā, nav piemērojama vai ir pretlikumīga, tad pārējie noteikumi paliek spēkā un ir
piemērojami pilnā apmērā. Šādu spēkā neesošu noteikumu gadījumā, TomTom
piedāvā jaunus noteikumus, kas aizvieto šādus spēkā neesošus noteikumus. Šie
jaunie noteikumi attiecībā uz to saturu un ietekmi tiek interpretēti pēc iespējas tuvāk
sākotnējam rakstītajam tekstam, bet tādā veidā, lai tiesības patiešām izrietētu no
tiem.

18 Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa
Noteikumi un jebkādi strīdi saistībā ar šiem noteikumiem vai Produktu,
Pakalpojumu, Lietojumprogrammu, Lietotāja Datu, Lietotāja Radīto Datu pirkšanu
un lietošanu vai citādi ir pakļauti Latvijas normatīvajiem aktiem. Apvienoto Nāciju
Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma
līgumiem netiek piemērota Noteikumiem.
Rīgas (Latvijas) tiesām ir izņēmuma jurisdikcija izšķirt jebkādus strīdus vai prasības,
kas izriet no Noteikumiem vai ir ar tiem saistīti (tostarp jebkādus ārpuslīgumiskus
strīdus vai prasības). Šis pants neietekmē jūsu tiesības saskaņā ar obligāti
piemērojamiem vietējiem normatīvajiem aktiem, tostarp tiesības, ja attiecināms, celt
jebkādu strīdu vai prasību, kas izriet no Noteikumiem vai ir ar tiem saistīti, jūsu
valsts jurisdikcijai pakļautajā tiesā vai citās tiesās ar attiecīgo jurisdikciju izšķirt
šādus strīdus.

19 Tulkojumi
Šo noteikumu versija latviešu valodā ir noteicošā versija attiecībā uz jūsu pirkumu.
Jebkuri tulkojumi tiek nodrošināti Jūsu ērtības labad.

20 Jautājumi un sūdzības
Ja Jjums rodas kādi jautājumi, ieteikumi vai sūdzības par jūsu pasūtījumu, pirkumu,
Noteikumiem vai, ja kāda cita iemesla dēļ vēlaties sazināties ar TomTom, lūdzam to
darīt pa e-pastu, apmeklējot TomTom tīmekļa vietni
http://www.tomtom.com/support. TomTom rūpīgi izskatīs jūsu e-pastu un pēc
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iespējas ātrāk reaģēs uz jebkādām sūdzībām un nosūtīs jums atbildi vienas (1)
nedēļas laikā.
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Definīcijas

Konts: jūsu TomTom konts, kas izveidots Platformā vai Lietojumprogrammā.
Lietojumprogramma: jebkāda mobilā aplikācija, ko izstrādājusi TomTom un kura
ir lejupielādējama ar Tālākpārdevēja starpniecību.
Iebūvēta ierīce: jebkāds Produkts, kas ir iebūvēts transportlīdzeklī un ar trešās
puses starpniecību pārdots jums.
Platforma: jebkādas platformas, kam TomTom sniedz piekļuvi un ar kuru
starpniecību jūs varat saņemt Pakalpojumus. Šādas platformas ietver, bet
neaprobežojas ar:
–
–
–
–
–
–

TomTom MyDrive
TomTom HOME
MyTomTom
TomTom MySports
TomTom diskusiju forums
un jebkuras citas tiešsaistes platformas

Produkts: jebkura aparatūra, priekšmeti un aksesuāri, tostarp, bet
neaprobežojoties ar:
–
–
–

Visām navigācijas ierīcēm (izņemot iebūvētās ierīces)
Sporta ierīcēm
Pievienotiem priekšmetiem un aksesuāriem

Tālākpārdevējs: jebkurš tiešsaistes vai bezsaistes tālākpārdevējs, kurš pārdod
Produktus, Iebūvētas Ierīces, Pakalpojumus un Lietojumprogrammas, tostarp, bet
neaprobežojoties ar trešo pušu (automašīnu) tirgotājiem un trešo personu
lietojumprogrammu veikaliem.
Pakalpojums: jebkurš maksas vai bezmaksas pakalpojums, ko TomTom nodrošina
elektroniski, abonējot, pastāvīgi vai vienreizēji, tostarp, bet neaprobežojoties ar:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kartēm (iepriekš ievadītām vai lejupielādētām)
informāciju par ātruma kamerām
informāciju par satiksmi
informāciju par apskates vietām
informāciju par laika apstākļiem
informāciju par degvielas cenām
balsīm
TomTom Saturu
Platformām

Noteikumi: šie TomTom International B.V., privātas sabiedrības ar ierobežotu
atbildību, ar galveno biroju Amsterdamā, juridisko adresi De Ruijterkade 154 (1011
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AC) Amsterdama, Nīderlande, reģistrētu Nīderlandes Tirdzniecības palātas
tirdzniecības reģistrā ar numuru 34076599 un ar PVN numuru NL
8007.65.679.B.01, Vispārīgie Noteikumi.
Trešās Puses Materiāls: citu, kas nav TomTom, licencēts vai citādi pieejams
saturs, programmatūra, kodi, dati, informācija, darbība, cits saturs un algoritmi.
TomTom Saturs: visa informācija, teksts, faili, skripti, grafiskie attēli, fotogrāfijas,
skaņas, mūzika, video, interaktīvas funkcijas, darbība vai citi līdzīgi materiāli, kam
TomTom nodrošina piekļuvi.
TomTom Tīmekļa Vietnes
: visas tīmekļa vietnes, kam TomTom nodrošina
piekļuvi, kurām jūs varat piekļūt, iepriekš nepiereģistrējoties vai nepiesakoties,
tostarp, bet neaprobežojoties ar:
–
–
–

www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Lietotāja Saturs: saturs, ko jūs un/vai citi lietotāji augšupielādē vai citādi sniedz
piekļuvi citiem lietotājiem Lietojumprogrammās, Platformās vai Pakalpojumos vai ar
to starpniecību, ieskaitot saziņu, materiālus, informāciju, datus, viedokļus,
fotogrāfijas, profilus, ziņas, piezīmes, tīmekļa vietņu saites, mūziku, video,
zīmējumus, grafiskus attēlus, skaņas un jebkādu citu saturu, izņemot gadījumus, kad
intelektuālā īpašuma tiesības uz iepriekšminēto saturu pieder TomTom vai kad
iepriekšminētais saturs citādi pieder TomTom, tās filiālēm vai atļaujas devējiem.
Lietotāja Radītie Dati: jebkādi TomTom ar Lietojumprogrammu, Platformu,
Produktu vai Pakalpojumu starpniecību sniegti Lietotāja Radītie Dati, bet vienīgi
tajā gadījumā, kad saskaņā arī jūsu piekrišanu, TomTom jums sniegto
svarīgo informāciju par produktiem, Noteikumiem un/vai TomTom
Privātuma Paziņojumu TomTom ir tiesības izmantot šos datus.
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