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Ao fazer o download do Aplicativo de Instalação do InControl Apps, Você reconhece e 

concorda com os termos e condições deste Contrato de Licença do Usuário Final. Você deve 

prestar atenção especial na seção "Termo de isenção de responsabilidade".

1. Do Contrato de Licença do Usuário Final 

1.1. Este Contrato de Licença do Usuário Final é firmado entre a Jaguar Land Rover Limited 
(“JLR”, “Nós”) e você,, o usuário do Jaguar InControl Apps (“Você”). 

1.2. Nós somos uma empresa incorporada e registrada na Inglaterra e no País de Gales, sob o 
número de registro 1672070, com sede em Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF. Nosso 
número de IVA é GB 927 1532 28. 

1.3. Este Contrato de Licença do Usuário Final também se aplica a qualquer atualização, melhoria 
ou adição ao Jaguar InControl Apps que possamos disponibilizar para Você a qualquer momento, 
a menos que informemos que tal atualização, melhoria ou adição é regida por um contrato de 
licença independente. 

1.4. Seu único direito sobre o uso do Jaguar InControl Apps é sob os termos e condições deste 
Contrato de Licença do Usuário Final e é de Nosso interesse que Você esteja legalmente de 
acordo. Para Seu próprio benefício e proteção, leia com atenção este Contrato de Licença do 
Usuário Final e mantenha uma cópia para futura referência. 

1.5. Este Contrato de Licença do Usuário Final não fere os direitos do consumidor concedidos a 
Você por lei. 

1.6. Caso Você tenha qualquer dúvida sobre este Contrato de Licença do Usuário Final, entre em 
contato com a Equipe de Atendimento ao Consumidor da Jaguar Land Rover Limited (as 
informações de contato podem ser encontradas no endereço informado no item 1.2 acima). 

2. Da permissão de uso do Jaguar InControl Apps 

2.1. Nós concedemos a Você a permissão de usar o Jaguar InControl Apps em qualquer 
smartphone compatível que você tenha ou utilize e, caso opte por utilizar o Jaguar InControl Apps 
conectado ao Seu veículo Jaguar, também concedemos a permissão para que Você utilize o Jaguar 
InControl Apps conectado ao Seu veículo Jaguar, sujeito às seguintes condições: 

2.1.1. Você deve utilizar o Jaguar InControl Apps somente para uso pessoal; 



2.1.2. Você não tem permissão para utilizar o Jaguar InControl Apps para fins comerciais. Por 

exemplo, Você não tem permissão para copiar ou distribuir o Jaguar InControl Apps ou 

disponibilizar o Jaguar InControl Apps para terceiros (incluindo venda, aluguel, arrendamento, 

empréstimo e sublicenciamento); 

2.1.3. Você não tem o direito de modificar, reverter a engenharia, descompilar ou desmontar o 

código do software do Jaguar InControl Apps de nenhuma maneira (exceto os componentes do 

software de código aberto ou até o limite permitido pela lei aplicável); 

2.1.4. Você deve tomar cuidado para não fazer nada que possa danificar o Jaguar InControl Apps, 

equipamentos ou sistemas de computador relacionados; 

2.1.5. Você deve estar em conformidade com os termos de serviço da App-store que se aplicam ao 

download do Jaguar InControl Apps; 

2.1.6. Você não deve utilizar o Jaguar InControl Apps de nenhuma maneira que infrinja as leis 

aplicáveis. Por exemplo, Você é responsável por observar todas as leis e regulamentações 

relacionadas à utilização de Seu smartphone em um veículo e, principalmente, não deve usar Seu 

smartphone enquanto dirige. 

2.2. Nós podemos rescindir ou suspender a Sua permissão sob o Contrato de Licença do Usuário 

Final, de acordo com a cláusula 8, se Você não estiver em conformidade com alguma das 

condições acima. 

3. O que Você precisa para utilizar o Jaguar InControl Apps 

3.1. Para utilizar o Jaguar InControl Apps, Você deverá ter um smartphone compatível com o 

Jaguar InControl Apps e que tenha uma conexão de dados ativa. Não nos responsabilizamos por 

fornecer serviços de conexão de dados ou por custos de conexão de dados envolvidos na utilização 

do Jaguar InControl Apps. 

3.2. Se optar por utilizar o InControl Apps conectado ao Seu veículo Jaguar, Você deve: 

3.2.1. ter um veículo Jaguar que possua os equipamentos e sistemas necessários instalados. 

Consulte o documento do Seu veículo para mais detalhes do que é necessário; e 

3.2.2. siga os passos apontados no documento do Seu veículo para conectar o Jaguar InControl 

Apps ao veículo. 

4. Acesso a Materiais de Terceiros 

4.1. O Jaguar InControl Apps disponibilizará para Você determinados aplicativos, sites e serviços 

de terceiros (doravante denominados “Materiais de Terceiros"). Selecionamos os Materiais de 

Terceiros porque achamos que talvez seja de interesse de Nossos clientes, mas esteja ciente de que 

os Materiais de Terceiros não são fornecidos por Nós, mas sim por terceiros sobre os quais não 

temos controle. 

4.2. Não podemos garantir precisão, qualidade, desempenho, disponibilidade, plenitude, 

confiabilidade, decência e/ou legalidade de quaisquer Materiais de Terceiros, nem que eles estarão 

atualizados ou sem erros. Esteja ciente de que a possibilidade de visualizar Materiais de Terceiros 

ou o Jaguar InControl Apps em Seu veículo e a escolha de Materiais de Terceiros disponíveis para 

visualizar em Seu veículo pode estar sujeita a mudança de tempos em tempos. 



4.3. Materiais de Terceiros estão sujeitos aos termos e condições e políticas de privacidade do 

terceiro relacionado, que são independentes deste Contrato de Licença do Usuário Final. Você 

deverá lê-los e aceitá-los para utilizar os Materiais de Terceiros. 

4.4. Não nos responsabilizamos por quaisquer acordos ou contratos entre Você e o terceiro. Eles 

devem ser firmados por Sua conta e risco. Por exemplo, Você é responsável pelo pagamento de 

quaisquer tarifas pelos Materiais de Terceiros que Você opte por fazer download e utilizar. 

4.5. Reservamos o direito de alterar, suspender, remover ou desabilitar o acesso aos Materiais de 

Terceiros pelo Jaguar InControl Apps a qualquer momento sem prévio aviso. 

5. Operador da App-store 

5.1. O operador da App-store e suas empresas associadas não fazem parte deste Contrato de 

Licença do Usuário Final e não têm responsabilidade sob este. 

5.2. Você reconhece que: 

5.2.1. o operador da App-store não é responsável por responder a qualquer reclamação de produto 

relacionado ao Jaguar InControl Apps, incluindo mas não limitado a: (i) reclamações relacionadas 

ao desempenho do Jaguar InControl Apps ou conformidade com os requisitos legais ou 

regulatórios aplicáveis; (ii) reclamações resultantes da infração de um direito de propriedade 

intelectual de terceiro; e (iii) reclamações de responsabilidade do produto; e 

5.2.2. o operador da App-store não tem nenhuma obrigação de fornecer quaisquer serviços de 

manutenção e suporte em relação ao Jaguar InControl Apps. 

5.3. Você também reconhece que o operador da App-store e as empresas associadas são 

beneficiários terceiros em relação a este Contrato de Licença do Usuário Final e que, caso Você 

aceite este Contrato de Licença do Usuário Final, o operador da App-store terá o direito (e será 

considerado como tendo o direito) de impor este Contrato de Licença do Usuário Final contra 

Você. 

6. Propriedade 

6.1. A menos que mencionado o contrário, o copyright e todos os direitos de propriedade 

intelectual relacionados ao Jaguar InControl Apps são de propriedade e licenciados por Nós ou 

pelas empresas de Nosso grupo. 

6.2. Alguns dos componentes de software utilizados no Jaguar InControl Apps são de código 

aberto e de propriedade de terceiros. Você pode encontrar os detalhes desses componentes de 

software de código aberto e os termos e condições de licença do terceiro aplicáveis a eles na seção 

"Sobre" do Jaguar InControl Apps. 

7. Termo de isenção de responsabilidade 

7.1. Você reconhece que, embora talvez tenha que pagar a terceiros para utilizar Materiais de 

Terceiros (cujo uso é regido por seu contrato de licença com o terceiro), o Jaguar InControl Apps 

é fornecido por Nós gratuitamente. Da mesma maneira, o Jaguar InControl Apps é fornecido a 

Você no estado em que estiver. Não damos garantias ou condições em relação ao Jaguar InControl 

Apps. Conforme o limite permitido por Suas leis locais, Nós excluímos as garantias e condições 

implícitas relacionadas ao Jaguar InControl Apps. 

7.2. Sem querer limitar a cláusula 7.1, podemos dizer que ela significa, principalmente, que: 



7.2.1. Não garantimos que o Jaguar InControl Apps estará disponível a todo momento ou em um 

momento específico; 

7.2.2. Não garantimos que o Jaguar InControl Apps será compatível com Seu smartphone ou 

funcionará corretamente com outro software de Seu smartphone. 

7.2.3. Não somos responsáveis pela segurança ou integridade de quaisquer dados transmitidos ou 

recebidos por redes de internet ou comunicação sem fio ao utilizar o Jaguar InControl Apps; 

7.2.4. A menos que exigido por sua lei local, não somos responsáveis por perdas, custos, danos, 

lesões, acidentes ou reclamações sofridos por Você, outra pessoa ou qualquer terceiro que venha a 

se conectar com Materiais de Terceiros, já que sua utilização de Materiais de Terceiros é regida 

pelo contrato de licença firmado entre você e o fornecedor terceiro relacionado. 

8. Interrupção da utilização do Jaguar InControl Apps 

8.1. Você tem a liberdade de interromper a utilização do Jaguar InControl Apps a qualquer 

momento. 

8.2. Observe que, como fornecemos o Jaguar InControl Apps imediatamente após Sua solicitação 

de download, não será permitido que Você cancele este contrato sob quaisquer direitos de 

consumidor relacionados a vendas à distância (por exemplo, as Regulamentações de Direito do 

Consumidor de 2000 - Vendas à Distância). 

8.3. Podemos rescindir ou suspender Sua utilização do Jaguar InControl Apps e/ou Seu acesso a 

quaisquer Materiais de Terceiros pelo Jaguar InControl Apps sem notificar a Você, caso, em nossa 

sensata opinião, houver uma falha grave de Sua parte em cumprir Suas responsabilidades neste 

Contrato de Licença do Usuário Final (por exemplo, uso indevido do Jaguar InControl Apps e de 

Materiais de Terceiros ou fraude). Em caso de rescindirmos Sua utilização do Jaguar InControl 

Apps, podemos excluir todos os registros e dados relacionados a Você sem o Seu consentimento. 

8.4. Podemos, em nosso critério, descontinuar ou modificar o Jaguar InControl Apps a qualquer 

momento. 

9. Política de Privacidade e Uso de informações pelo Jaguar InControl Apps 

9.1. Levamos a Sua privacidade muito a sério e Nós estamos comprometidos com as disposições 

pertinentes da legislação de proteção de dados. Nós utilizaremos as informações que Você 

fornecer a Nós ou as que coletarmos durante Seu uso do Jaguar InControl Apps somente de acordo 

com o Contrato de Licença do Usuário Final. 

9.2. Quando Você utiliza o Jaguar InControl Apps, as seguintes informações podem ser 

transferidas para nós e/ou nossos parceiros de tecnologia: 

9.2.1. dados técnicos e informações relacionadas ao uso do Jaguar InControl Apps e dos Materiais 

de Terceiros (incluindo dados técnicos sobre o Seu dispositivo). Esses dados técnicos serão 

utilizados somente para permitir o suporte do produto e outros serviços relacionados ao Jaguar 

InControl Apps; 

9.2.2. dados sobre a duração do uso de funções individuais do Jaguar InControl Apps e dos 

Materiais de Terceiros, e a versão do Jaguar InControl Apps e/ou dos Materiais de Terceiros em 

utilização. Isto será usado com fins de análise estatística sobre a utilização do Jaguar InControl 

Apps e/ou dos Materiais de Terceiros; 



9.2.3. determinados tipos de dados do veículo são compartilhados diretamente do veículo para os 

Materiais de Terceiros a derem usados de modo a fornecer seus recursos e/ou serviços. Mais 

detalhes sobre as categorias de dados do veículo que um aplicativo venha a utilizar serão 

fornecidos dentro dos termos e condições e da declaração de privacidade de cada aplicativo que 

utiliza dados do veículo; 

9.2.4. dados do dispositivo solicitados pelo Jaguar InControl Apps (como os contatos do 

dispositivo, calendário, música, status de telefone bloqueado ou desbloqueado) de modo a permitir 

a exibição das funcionalidades associadas no seu veículo. Esses dados não são acessados nem 

usados para quaisquer outros fins. 

9.3. Todas essas informações transferidas de Nós para os Materiais de Terceiros recebem uma ID 

gerada aleatoriamente e anonimamente para que não possa retornar ao proprietário ou usuário do 

smartphone ou ao usuário único do Jaguar InControl Apps e/ou dos Materiais de Terceiros. 

9.4. Esteja ciente de que Nós podemos gravar as chamadas telefônicas que Você faz para os 

Nossos call centers em busca de treinamento, auditoria e qualidade. 

10. Geral 

10.1. Em alguns casos, por conta de alterações em Nosso negócio, mudanças da lei ou de Nossos 

acordos com terceiros, teremos que realizar mudanças neste Contrato de Licença do Usuário Final. 

Você pode ver que alterações foram feitas verificando a versão e data em que foram modificadas 

por último indicadas no início deste Contrato de Licença do Usuário Final. Não notificaremos a 

Você individualmente sobre quaisquer alterações neste Contrato de Licença do Usuário Final. 

Portanto, é importante que Você verifique estes Termos e Condições com regularidade e, em 

especial, quando for fazer o download do Jaguar InControl Apps. 

10.2. Este Contrato de Licença do Usuário Final é firmado entre Você e Nós e formaliza o 

contrato completo entre Você e Nós. Sujeito aos direitos do operador da App-store contidos na 

cláusula 5.3 acima, ninguém, exceto Você e Nós, tem o direito de impor os termos e condições 

deste Contrato de Licença do Usuário Final por virtude do Ato de Contratos de 1999 (Direitos de 

Terceiros). 

10.3. Você não pode transferir os direitos concedidos a Você neste Contrato de Licença do 

Usuário Final para qualquer outra pessoa. 

10.4. Nós podemos transferir Nossos direitos ou obrigações deste Contrato de Licença do Usuário 

Final a qualquer momento, desde que essa transferência não afete negativamente Seus direitos 

deste Contrato de Licença do Usuário Final. Por exemplo, a transferência pode ocorrer caso haja 

uma futura venda ou reorganização de Nosso negócio. 

10.5. Caso de alguma provisão ou parte deste Contrato de Licença do Usuário Final se torne 

inválido, as outras provisões e partes deste Contrato de Licença do Usuário Final permanecem 

aplicáveis. 

10.6. Todas as comunicações entre Você e Nós relacionadas a este Contrato de Licença do 

Usuário Final serão conduzidas em inglês. 

10.7. Todas as comunicações que enviarmos para Você individualmente relacionadas a este 

Contrato de Licença do Usuário Final serão enviadas para o e-mail ou endereço mais recente 

fornecido por Você para Nós. 



10.8. Se Você fizer o download do Jaguar InControl Apps no Reino Unido, a lei inglesa será 

aplicável a este Contrato de Licença do Usuário Final. Em caso de qualquer disputa entre Você e 

Nós em relação a este Contrato de Licença do Usuário Final e Você queira abrir um processo 

judicial, deverá fazê-lo em tribunais da Inglaterra, a menos que resida na Escócia, no País de 

Gales ou na Irlanda do Norte, onde poderá fazê-lo nos tribunais de seu próprio país. 

10.9. Se Você fizer o download do Jaguar InControl Apps fora do Reino Unido, serão aplicáveis 

as leis do país correspondente. Em caso de qualquer disputa entre Você e Nós em relação a este 

Contrato de Licença do Usuário Final e Você queira abrir um processo judicial, poderá fazê-lo nos 

tribunais de seu próprio país. 

10.10. Você pode ter direitos sob as leis de Seu país e este Contrato de Licença do Usuário Final 

não deve mudar esses direitos a menos que as leis o permitam. 


