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Stažením aplikace pro spuštění aplikací InControl stvrzujete a vyjadřujete souhlas 

s podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Upozorňujeme především na 

obsah části „Odmítnutí záruk“.

1. Informace o této licenční smlouvě s koncovým uživatelem

1.1. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem představuje smlouvu mezi společností Jaguar 
Land Rover Limited (dále označována také jako „JLR“, „my“, „naše společnost“) a vámi jako 
uživatelem aplikací Land Rover InControl („vy“).

1.2. Jsme společnost založená a registrovaná v Anglii a Walesu pod registračním číslem 1672070, 
se sídlem Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF. Naše DIČ je GB 927 1532 28.

1.3. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem platí rovněž pro aktualizace, upgrady nebo 
doplňky Land Rover InControl, které vám kdykoli poskytneme, až na případy, kdy vám 
oznámíme, že pro danou aktualizaci, upgrade nebo doplněk platí zvláštní licenční smlouva.

1.4. Vaše jediné oprávnění k použití Land Rover InControl je v rámci této licenční smlouvy 
s koncovým uživatelem, která pro vás má představovat právní závazek. Ve vlastním zájmu a 
v zájmu své ochrany si pozorně prostudujte tuto licenční smlouvu s koncovým uživatelem a 
uschovejte si její výtisk pro pozdější nahlédnutí.

1.5. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem nemá vliv na spotřebitelná práva, která vám 
mohou náležet dle zákonných ustanovení.

1.6. Máte-li jakékoli otázky k této licenční smlouvě s koncovým uživatelem, kontaktujte tým 
zákaznických služeb společnosti Jaguar Land Rover Limited (kontaktní údaje naleznete v části 
s adresami uvedené v článku 1.2 výše).

2. Vaše oprávnění k použití aplikací Land Rover InControl

2.1. Udělujeme vám svolení používat aplikace Land Rover InControl na jakémkoli kompatibilním 
smartphonu, jenž je ve vašem vlastnictví nebo pod vaší kontrolou, a v případě, že se rozhodnete 
používat aplikaci Land Rover InControl spolu se svým vozidlem Land Rover, rovněž vám 
udělujeme svolení používat aplikace Land Rover InControl ve spojení s vaším vozidlem Land 
Rover, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

2.1.1. Aplikace Land Rover InControl smíte používat pouze k osobním účelům;



2.1.2. Aplikace Land Rover InControl nesmíte používat k žádným obchodním účelům. Například 

nemáte svolení kopírovat ani distribuovat aplikace Land Rover InControl, ani nesmíte aplikace 

Land Rover InControl jiným způsobem zpřístupňovat třetím stranám (včetně prodeje, pronájmu, 

leasingu, zapůjčení nebo vydávání odvozených licencí);

2.1.3. Nemáte oprávnění nijak upravovat, opětovně sestavovat, dekompilovat ani rozebírat 

softwarový kód Land Rover InControl (kromě komponent s otevřeným zdrojem, nebo do rozsahu 

povoleného platnými zákony);

2.1.4. Musíte dbát opatrnosti a zajistit, aby nedošlo k poškození Land Rover InControl ani 

žádného souvisejícího vybavení nebo počítačových systémů;

2.1.5. Musíte dodržet veškeré podmínky obchodu s aplikacemi, které platí pro vaše stažení Land 

Rover InControl;

2.1.6. Aplikace Land Rover InControl nesmíte používat žádnými způsoby, které jsou v rozporu 

s platnými zákony. Například nesete odpovědnost za dodržování veškerých zákonů a předpisů 

souvisejících s používáním vašeho smartphonu ve vozidle a zejména nesmíte používat smartphone 

při řízení.

2.2. Pokud jakoukoli z výše uvedených podmínek nesplníte, můžeme ukončit nebo pozastavit 

platnost vašeho oprávnění v rámci této licenční smlouvy s koncovým uživatelem, a to dle článku 

č. 8.

3. Co budete potřebovat k používání aplikací Land Rover InControl

3.1. K používání aplikací Land Rover InControl si budete potřebovat zajistit smartphone, který je 

kompatibilní s aplikací Land Rover InControl a má datové připojení. Neneseme odpovědnost za 

zajištění služeb datového připojení, ani za žádné náklady na datové připojení, které vám při 

používání aplikací Land Rover InControl vzniknou.

3.2. Pokud se rozhodnete používat aplikace Land Rover InControl ve spojení se svým vozidlem 

Land Rover, musíte:

3.2.1. mít vozidlo Land Rover disponující veškerým potřebným vybavením a nainstalovanými 

systémy. Další podrobnosti o tom, co je třeba, naleznete v dokumentaci svého vozidla; a

3.2.2. dodržovat postup uvedený v dokumentaci svého vozidla k připojení Land Rover InControl 

ke svému vozidlu.

4. Přístup k materiálům třetích stran

4.1. Je součástí našeho záměru, aby vám Land Rover InControl zpřístupnila některé aplikace, 

webové stránky a služby třetích stran (pod souhrnným označením „materiály třetích stran“). 

Materiály třetích stran jsme vybrali, protože by podle nás mohly zajímat naše zákazníky; mějte 

však na paměti, že tyto materiály třetích stran neposkytujeme my, ale třetí strany, nad nimiž my 

nemáme žádnou kontrolu.

4.2. Nemůžeme zaručit přesnost, kvalitu, výkon, dostupnost, úplnost, spolehlivost, přiměřenost ani 

legálnost žádných materiálů třetích stran, ani nemůžeme zaručit, že budou bezchybné nebo 

aktuální. Mějte prosím na paměti, že možnost zobrazení materiálů třetích stran nebo Land Rover 

InControl ve vašem vozidle a výběr materiálů třetích stran, které lze ve vašem vozidle zobrazit, se 

může čas od času měnit.



4.3. Materiály třetích stran podléhají podmínkám příslušných třetích stran a zásadám ochrany 

osobních údajů, které jsou odděleny od této licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Bude vaší 

povinností si je přečíst a přijmout ještě před používáním materiálů třetích stran.

4.4. Neneseme odpovědnost za žádná ujednání ani smlouvy mezi vámi a příslušnou třetí stranou; 

vstupujete do nich na své vlastní riziko a náklady. Jste odpovědní například za veškeré poplatky za 

materiály třetích stran, které se rozhodnete stáhnout a používat.

4.5. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, pozastavit, odebrat nebo 

znemožnit přístup k jakýmkoli materiálům třetích stran prostřednictvím Land Rover InControl.

5. Provozovatel obchodu s aplikacemi

5.1. Provozovatel obchodu s aplikacemi a jeho přidružené společnosti nejsou stranou zúčastněnou 

na této licenční smlouvě s koncovým uživatelem a nevyplývá z ní pro ně žádná odpovědnost.

5.2. Berete na vědomí, že:

5.2.1. Provozovatel obchodu s aplikacemi neponese odpovědnost za reakce na jakoukoli reklamaci 

produktu související s Land Rover InControl, zejména: (i) reklamace týkající se výkonu Land 

Rover InControl nebo jejich shody s platným zákonnými nebo regulačními požadavky; (ii) nároky 

plynoucí z porušení práv intelektuálního vlastnictví třetích stran a (iii) nároky na záruční plnění; a

5.2.2. provozovatel obchodu s aplikacemi není v žádném případě povinen poskytovat jakékoli 

služby údržby a podpory týkající se Land Rover InControl.

5.3. Dále berete na vědomí, že provozovatel obchodu s aplikacemi a jeho přidružené společnosti 

jsou oprávněnou třetí stranou v rámci této licenční smlouvy s koncovým uživatelem a že po vašem 

přijetí této licenční smlouvy s koncovým uživatelem je provozovatel obchodu s aplikacemi 

oprávněn (a musejí být považován za oprávněného) vymáhat vůči vám svá práva vyplývající z této 

licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

6. Vlastnictví

6.1. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a další práva na ochranu duševního vlastnictví 

obsažená v aplikacích Land Rover InControl a s nimi související jsou ve vlastnictvím naši 

společnosti či naší skupiny společností nebo k nim vydáváme licenci.

6.2. Některé softwarové komponenty použité v Land Rover InControl představují software 

s otevřeným zdrojem a jejich vlastníkem jsou třetí strany. Podrobnosti o těchto softwarových 

komponentech s otevřeným zdrojem a licenční podmínky třetích stran, které pro ně platí, 

naleznete v části „Informace o“ v Land Rover InControl.

7. Odmítnutí záruk 

7.1. Stvrzujete, že i když je možné, že budete muset uhradit třetím stranám používání materiálů 

třetích stran (jejichž používání se řídí vaší licenční smlouvou s takovou třetí stranou), Land Rover 

InControl jsou vám poskytovány bezplatně. V souladu s tím jsou Land Rover InControl 

poskytovány „tak jak jsou“. Neposkytujeme žádné výslovné záruky, ujištění ani podmínky 

v souvislosti s Land Rover InControl. Do rozsahu povoleného místními zákony vylučujeme 

veškeré předpokládané záruky a podmínky související s Land Rover InControl.

7.2. Bez omezení platnosti článku 7.1 znamená článek 7.1 zejména to, že:



7.2.1. Nezaručujeme, že Land Rover InControl budou dostupné stále nebo v jakoukoli konkrétní 
dobu;

7.2.2. Nezaručujeme, že Land Rover InControl budou kompatibilní s vaším smartphonem nebo že 
budou správně spolupracovat s libovolným softwarem ve vašem smartphonu.

7.2.3. Neneseme odpovědnost za zabezpečení nebo neporušenost jakýchkoli informací 
přenášených nebo přijímaných prostřednictvím internetu nebo mobilní sítě během používání Land 
Rover InControl.

7.2.4. Pokud to místní zákony nevyžadují, neneseme odpovědnost za žádné ztráty, náklady, škody, 
nehody vedoucí ke zranění ani za nároky, které utrpíte vy, jakákoli osoba nebo třetí strana 
v důsledku nebo v souvislosti s jakýmikoli materiály třetích stran, protože vaše používání 
materiálů třetích stran se řídí licenční smlouvou platnou pro vztah mezi vámi a příslušným 
poskytovatelem z řad třetích stran.

8. Ukončení vašeho používání aplikací Land Rover InControl

8.1. Používání aplikací Land Rover InControl můžete kdykoli ukončit.

8.2. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že poskytujeme aplikace Land Rover InControl ihned po 
vaší žádosti o stažení, nebudete mít svolení ukončit tuto smlouvu v rámci jakýchkoli práv 
spotřebitelů týkajících se prodeje na dálku (například předpisy pro Ochranu spotřebitelů (prodeje 
na dálku) 2000).

8.3. Vaše používání aplikací Land Rover InControl a/nebo váš přístup k jakýmkoli materiálům 
třetích stran prostřednictvím aplikací Land Rover InControl můžeme kdykoli ukončit nebo 
pozastavit, aniž bychom vás na to upozornili, pokud se opodstatněně domníváme, že jste vážným 
způsobem nedodrželi své odpovědnosti v rámci této licenční smlouvy s koncovým uživatelem 
(například nesprávným použitím aplikací Land Rover InControl a/nebo jakýchkoli materiálů 
třetích stran). Jestliže ukončíme vaše používání Land Rover InControl, můžeme bez jakékoli 
odpovědnosti vůči vám odstranit všechny záznamy a údaje související s vaší osobou.

8.4. Můžeme kdykoli podle svého uvážení Land Rover InControl ukončit nebo upravit.

9. Zásady ochrany osobních údajů a využití informací aplikací Land Rover InControl Apps

9.1. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a dodržujeme odpovídající zákonné 
předpisy o ochraně dat. Údaje, které nám poskytnete, anebo které nashromáždíme během vašeho 
používání aplikace Land Rover InControl Apps použijeme výhradně v souladu s podmínkami 
licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

9.2. Během vašeho používání aplikace Land Rover InControl Apps se k nám nebo k našim 
technologickým partnerům přenášet následující typy informací: 

9.2.1. technické údaje o vašem používání aplikace Land Rover InControl a materiálů třetích stran 
(včetně technických údajů o vašem zařízení) a související informace. Tyto technické údaje budou 
použity výhradně pro podporu produktu a další služby v souvislosti s aplikací Land Rover 
InControl Apps;

9.2.2. údaje o délce použití jednotlivých funkcí aplikace Land Rover InControl a materiálů třetích 
stran a o verzi použité aplikace Land Rover InControl Apps a/nebo materiálů třetích stran. Budou 
použity pro účely statistické analýzy používání aplikace Land Rover InControl Apps a/nebo 
materiálů třetích stran.



9.2.3. určité typy údajů o vozidle (materiály třetích stran) jsou sdíleny přímo z vozidla jako 
potřebné pro poskytování jejich funkcí a/nebo služeb. Další podrobnosti o kategoriích údajů o 
vozidle, které může jednotlivá aplikace použít, budou poskytnuty v souladu se smluvními 
podmínkami a prohlášením o ochraně soukromí každé aplikace, která používá údaje o vozidle;

9.2.4. údaje o vozidle vyžadované aplikací Land Rover InControl Apps (například kontakty, 
kalendář, hudba, zamčený nebo odemčený stav telefonu) umožňující zobrazení souvisejících 
funkcí ve vozidle. Tyto údaje nejsou přístupné a nejsou používány k dalším účelům. 

9.3. Všem informacím přenášeným do materiálů třetích stran se přiřazuje náhodně vygenerovaný 
identifikátor a anonymizují se, aby je nebylo možné sledovat až k vlastníkovi nebo uživateli 
smartphone nebo k jednotlivému uživateli aplikace Land Rover InControl Apps a/nebo materiálů 
třetích stran. 

9.4. Upozorňujeme, že vaše volání do našeho call centra můžeme nahrávat pro účely školení, 
auditů a kontroly kvality.

10. Všeobecná ustanovení

10.1. Někdy, v důsledku změn v našem podnikání, změn zákonů nebo našich ujednání se třetími 
stranami, můžeme být nuceni tuto licenční smlouvu s koncovým uživatelem změnit. O provedení 
změn se dozvíte prostřednictvím kontroly verze a data, ke kterému byly naposledy změny 
provedeny – datum je uvedeno na začátku licenční smlouvy s koncovým uživatelem. O žádných 
změnách licenční smlouvy s koncovým uživatelem vás nebudeme informovat individuálně. Z toho 
důvodu je důležité, abyste tyto podmínky pravidelně kontrolovali, a činili tak především pokaždé, 
když stahujete Land Rover InControl.

10.2. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem představuje smlouvu mezi vámi a námi a 
tvoří úplnou smlouvu mezi vámi a námi. S ohledem na práva provozovatele obchodu s aplikacemi, 
jež jsou obsažena v článku 5.3 výše, nikdo kromě vás a nás nemá žádné právo vynucovat 
podmínky této licenční smlouvy s koncovým uživatelem ve smyslu Zákona o smlouvách (práva 
třetích stran) (v originálním znění Contracts (Rights of Third Parties) Act) z roku 1999.

10.3. Žádná práva, která vám byla udělena v rámci této licenční smlouvy s koncovým uživatelem, 
nesmíte převádět na jinou osobu.

10.4. My svá práva a závazky vyplývající z této licenční smlouvy s koncovým uživatelem 
můžeme kdykoli převést za předpokladu, že převod nebude mít nepříznivý vliv na vaše práva 
nebo naše závazky vyplývající z této licenční smlouvy s koncovým uživatelem. K takovému 
převodu by mohlo dojít například v případě budoucího prodeje nebo reorganizace našeho 
podnikání.

10.5. V případě, že by se jakékoli ustanovení této licenční smlouvy s koncovým uživatelem stalo 
neplatným, ostatní ustanovení a části této licenční smlouvy s koncovým uživatelem by zůstaly 
nadále v platnosti.

10.6. Veškerá komunikace mezi vámi a námi týkající se této licenční smlouvy s koncovým 
uživatelem bude vedena v anglickém jazyce.

10.7. Veškerá komunikace, kterou vám jednotlivě zašleme v souvislosti s touto licenční smlouvou 
s koncovým uživatelem, bude odeslána na nejnovější e-mailovou nebo poštovní adresu, kterou jste 
nám poskytli.



10.8. Pokud jste si aplikace Land Rover InControl stáhli ve Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska, vztahují se na tuto licenční smlouvu s koncovým uživatelem anglické zákony. 

Vzniknou-li v souvislosti s touto licenční smlouvou s koncovým uživatelem mezi vámi a námi 

jakékoli spory a vy se rozhodnete obrátit na soud, je nutné se obrátit na soudy anglické, pokud 

nemáte trvalý pobyt ve Skotsku, Walesu nebo Severním Irsku – v takovém případě se můžete 

obrátit na soudy v zemi, kde máte trvalý pobyt.

10.9. Pokud jste si aplikace Land Rover InControl stáhli mimo území Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska, platí zákony dané země. Vzniknou-li v souvislosti s touto licenční 

smlouvou s koncovým uživatelem mezi vámi a námi jakékoli spory a vy se rozhodnete obrátit na 

soud, můžete tak učinit v zemi, kde máte trvalý pobyt.

10.10. Můžete mít práva propůjčená zákony vaší země; tato licenční smlouva s koncovým 

uživatelem tato vaše práva nemění, pokud jejich to znění vašich zákonů nepovoluje.


