Dienst Pocket Fleet (-sovelluksen) palvelusopimusehdot
(”palvelusopimusehdot”)

1.

Sopimuksen kohde

1.1.

Nämä palvelusopimusehdot säätelevät Pocket Fleet -sovelluksen oikeussuhdetta TB Digital Services
GmbH:n kanssa, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München ("TBDS").

1.2.

Pocket Fleet on käyttäjälle maksuton sovellus, joka tarjoaa Pocket Fleet -sovelluksen käyttäjälle valittuja
tietoja ja toimintoja erilaisista RIO- ja MAN-palveluista, optimoitu käytettäväksi pienessä mobiililaitteessa
(älypuhelimessa). Tietojen ja toimintojen laajuus riippuu osittain maksullisista varatuista palveluista.
Toiminnot tulevat seuraavista palveluista: Essentials, Geo, Timed und One Minute -paikallistin. Tämän
mobiilisovelluksen käyttäjä on sama kuin Web-sovelluksen käyttäjä.

1.3.

Pocket Fleet -sovelluksen käytöstä aiheutuvat tietoliikennekustannukset vastaa matkapuhelimen
tietoliikennesopimuksen sopimuspuoli.

2.

Rekisteröinti
Pocket Fleet -sovelluksen käyttö edellyttää, että käyttäjä tai asiakas:
•

on rekisteröity asiakkaana RIO-alustalla

•

on rekisteröinyt ajoneuvot ja kuljettajat RIO-alustalla

•

on varannut ainakin Essentials-palvelun näille alustalle rekisteröidyille ajoneuvoille

3.

Palvelun laajuus

3.1.

Pocket Fleet mahdollistaa pääsyn valittuihin tietoihin ja Essentials-, Geo-, Ajastettu- ja Yhden minuutin
hakupalvelun palveluihin, jotka on optimoitu mobiilikäyttöön, edellyttäen, että 2 jakson
käyttövaatimukset täyttyvät. Edellä mainittujen palvelujen laajuus on rajoitettu mobiilisovellusten
yhteydessä; katso palvelukuvaus Pocket Fleet -sovellus.
Yksityiskohtainen tarjouseritelmä sekä tekniset vaatimukset ja palvelun käytöstä maksettavat korvaukset
ovat nähtävissä uusimpana versiona alustalla linkistä https://rio.cloud.

3.2.

Alustan käytettävyys sen kautta annettavalle yllä mainitulle palvelulle määrittyy alustaehtojen 3.2 kohdan
mukaisesti.

4.

Käyttö ja tekniset vaatimukset

4.1.

Pocket Fleet -sovelluksen käyttö on sallittua suoritusta varten vain suunniteltujen toimintojen rajoissa.
Käyttäjä ei suorita erityisesti seuraavaa:
4.1.1. mikä tahansa Pocket Fleet -sovelluksen manipulointi, joka heikentää sen toimintaa.
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4.1.2. Tietojen levittäminen Pocket Fleet -palvelun kautta, joka rikkoo sovellettavaa lakia ja moraalia,
etenkään käyttäjä ei saa levittää syrjivää, rasistista, väkivaltaa kunnioittavaa, pornografista sisältöä
tai sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten henkilökohtaisia oikeuksia tai yllyttää rikoksiin.

4.2.

TBDS pidättää oikeuden sulkea käyttäjän pois Pocket Fleet -sovelluksen käytöstä rikkomusten yhteydessä
ja poistaa käyttäjän jakamaa sisältöä. Käyttäjä vapauttaa TBDS:n kaikista kolmansien osapuolten
vaatimuksista, jotka johtuvat näiden palvelusopimusehtojen rikkomisista, joista käyttäjä on vastuussa.

4.3.

Jotta Pocket Fleet -sovellusta voidaan käyttää, tarvitaan Android-älypuhelin, joka on Android-versio 5.0
ja näytön resoluutio on hdpi tai uudempi.

5.

Sisältöoikeudet
Kaikki Pocket Fleet -sovelluksessa lähetetty sisältö kuuluu käyttäjälle. Hän vastaa siitä, että hänen
luomansa sisällöt eivät loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

6.

Ohjelmisto

6.1.

Käyttäjä on samaa mieltä siitä, että Pocket Fleet -sovelluksen käytön taustalla oleva ohjelmisto voi
ajoittain ladata ja asentaa innovaatioita, päivityksiä ja lisätoimintoja TBDS:ltä ohjelmiston parantamiseksi
tai edelleen kehittämiseksi.

6.2.

Käyttäjä ei muokkaa TBDS-lähdekoodia, laadi siitä johdettuja versioita, käänteismallinna sitä tai yritä
muilla tavoin purkaa sitä.

6.3.

Käyttäjä löytää yleiskatsauksen palvelun käyttämiin lisensseihin sovelluksessa kohdasta Asetukset>
Lisenssit.

7.

Muutokset

7.1.

TBDS ilmoittaa käyttäjälle hyvissä ajoin kaikista näihin palvelusopimusehtoihin suunnitelluista
muutoksista, jotta käyttäjä voi päättää, haluaako hän jatkaa Pocket Fleetin käyttöä muuttuneissa
olosuhteissa, ja tällöin ilmoittaa suostumuksensa muutokseen. Suostumuksen katsotaan olevan annettu,
jos Pocket Fleetin käyttöä jatketaan.

7.2.

Jos käyttäjä ei suostu näiden palvelusopimusehtojen muutoksiin, hänen on pidättäydyttävä käyttämästä
Pocket Fleetia.
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8.

Vastuu
TBDS on vastuussa sopimukseen perustuvan vastuun ja sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun
tapauksissa törkeästä huolimattomuudesta ja tahallisesta laiminlyönnistä lakisääteisten määräysten
mukaisesti.
TBDS on vastuussa lain sallimissa rajoissa, kun rikotaan sopimusvelvoitetta, jonka täyttyminen on
ylipäätään mahdollistanut sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanemisen ja jonka noudattamiseen
käyttäjällä oli oikeus luottaa säännöllisesti (kardinaalivelvoite), rajoittuen ennakoitavissa olevien,
sopimukselle tyypillisten ja välittömien vahinkojen korvaamiseen. Vastuu epäsuorista vahingoista on
poissuljettu.
Jos palvelu tarjotaan ilmaiseksi: Kun kyseessä on lievä huolimattomuus tällaisten olennaisten
velvollisuuksien loukkaamisessa, TBDS takaa, ottaen huomioon TBDS-palvelun maksuttomuuden, sen
lisäksi vain samanlaisen huolellisuuden kuin TBDS soveltaa itse.

9.

Lopettaminen
Käyttäjällä on oikeus lopettaa Pocket Fleetin käyttö milloin tahansa. TBDS:llä on oikeus estää käyttäjää
käyttämästä Pocket Fleetia milloin tahansa heti, kun näitä käyttöehtoja rikotaan. TBDS:llä on oikeus
lopettaa Pocket Fleet 3 kuukauden irtisanomisajalla.

10.

Muuta

10.1.

Jos TBDS-palvelujen tarjoaminen ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi, TBDS vapautetaan TBDSpalvelujen tarjoamisesta vaikutuksen ajaksi ja ajaksi edellyttäen, että TBDS on ryhtynyt tarvittaviin
varotoimenpiteisiin seurausten välttämiseksi. Ylivoimainen este on TBDS:n vaikutuspiirin ulkopuolella
oleva tapahtuma, joka estää TBDS:n täyttämään velvollisuutensa kokonaan tai osittain, mukaan lukien
palovahingot, tulvat, lakot ja lailliset työsulut sekä tämän vaikutuspiirin ulkopuolella olevat
toimintahäiriöt tai viranomaismääräykset. Siihen kuuluu myös RIO-alustan toimimattomuus ylivoimaisen
esteen vuoksi.
TBDS ilmoittaa käyttäjälle välittömästi ylivoimaisen esteen esiintymisen ja päättymisen sekä pyrkii
tekemään kaiken voitavansa ylivoimaisen esteen korjaamiseksi ja rajoittamaan sen vaikutukset niin hyvin
kuin mahdollista.

10.2.

Jos näiden palveluehtojen jotkin määräykset ovat tehottomia tai muuttuvat tehottomiksi, se ei vaikuta
muiden määräysten vaikuttavuuteen. Osapuolet sopivat tehottoman määräyksen sijaan voimassa olevan
määräyksen, joka on mahdollisimman lähellä tehottoman määräyksen tarkoitusta ja päämäärää. Näissä
palveluehdoissa oleva aukko täytetään vastaavasti.
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10.3.

TBDS:llä on oikeus luovuttaa oikeudet ja/tai velvollisuudet näistä palvelusopimusehdoista kokonaan tai
osittain yrityksille, jotka ovat liittyneet TBDS:ään AktG:n 15 §:n ja sitä seuraavien §:ien tarkoituksissa. Jos
kaikki oikeudet ja velvollisuudet luovutetaan kokonaan, käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä
palveluehtosopimus.

10.4.

Käyttäjä ei ole ilman TBDS:n antamaa kirjallista hyväksyntää oikeutettu luovuttamaan tämän
palveluehtosopimuksen oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

10.5.

Näiden palvelusopimusehtojen muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti. Se pätee myös tämän
kirjallisuusvaatimuksen kumoamiselle.

10.6.

Tämä palveluehtosopimus on käytettävissä eri kansalliskielillä, joskin alkuperäisellä saksankielisellä
versiolla on ristiriitaisuuksien esiintyessä etusija.

10.7.

Nämä palvelusopimusehdot ovat Saksan liittotasavallan lakien alaisia (lukuun ottamatta lakien ristiriitoja
ja YK:n myyntilakia). Toimivaltainen tuomioistuin riita-asioissa tai tämän palvelusopimuksen suhteen on
Münchenissä.

11.

Ohjeet
Kiinnittämätön tai väärin kiinnitetty matkaviestin voidaan heittää ajoneuvon sisätilan läpi äkillisen ajotai jarrutusvaiheen aikana ja aiheuttaa vammoja. Siksi kiinnitä mobiililaitteesi aina kunnolla ja
turvatyynyn käyttöalueiden ulkopuolella tai säilytä sitä turvallisesti.
Sovellusten käyttö ajon aikana voi siirtää huomion liikenteestä, niin että onnettomuusriski kasvaa.
Noudata mobiilipäätelaitteesi käyttöohjetta.
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