Mašinos kūrėjo ir Mašinos savininko telematikos paslaugos
„Rottne Connect“ sutarties sąlygos
____________________ (Mašinos kūrėjas) ir ___________________
(Mašinos savininkas) sudaro šią sutartį nuo toliau nurodytos
pasirašymo dienos pagal toliau aprašytas sąlygas. Mašinos kūrėjas –
tai mašinos projektuotojas ir gamintojas, Mašinos savininkas – vienos
ar daugiau iš Mašinos kūrėjo gautų mašinų ar įrenginių savininkas.
1. „Rottne Connect“
Mašinos kūrėjas teikia „Connect“ paslaugą, kurią naudodamas
Mašinos savininkas šioje sutartyje nustatytu būdu gauna prieigą
internetu prie mašinos eksploatavimo duomenų.
Registruojami mašinos duomenys: mašinos darbo valandos, degalų
suvartojimas, vieta, klaidų kodai ir produkcija. Taip pat galima sekti
savo vardu prisijungusius arba anoniminius operatorius (jei ši funkcija
yra įjungta).
Mašinos duomenys registruojami siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą
atitinkamos mašinos valdymą ir lengviau nustatyti gedimus.
Šia sutartimi Mašinos savininkui suteikiama neišskirtinė teisė naudoti
„Connect“ paslaugą pagal šios sutarties sąlygas.
2. Teisė į duomenis
„Connect“ registruojami duomenys yra Mašinos savininko nuosavybė.
Per „Connect“ portalą Mašinos savininkas gali susipažinti su praeityje
sugeneruotais duomenimis, kol galioja jo paslaugos prenumerata.
Šia sutartimi Mašinos savininkas patvirtina, kad Mašinos kūrėjas gali
susipažinti su mašinos duomenimis, kad galėtų toliau plėtoti savo
produktus ir paslaugas. Mašinos kūrėjas įsipareigoja nenaudoti
duomenų garantiniams ar kitiems panašiems įsipareigojimams
Mašinos savininko atžvilgiu apriboti, taip pat įsipareigoja neplatinti
duomenų už „Connect“ sistemos ribų. Mašinos kūrėjui, paslaugų
teikėjui ir „Connect“ paslaugos projektuotojui suteikiama teisė
analizuoti duomenis.
Mašinos kūrėjas turi teisę, bet ne pareigą, saugoti duomenis neribotą
laikotarpį ir juos naikinti. Duomenys saugomi atsižvelgiant į duomenų
saugojimo vietoje galiojančius teisės aktus ir nuostatas. Mašinos
savininkas supranta ir sutinka, kad iš serverio pašalintų duomenų
neįmanoma atkurti ar atgauti.
3. Sutarties terminas ir nutraukimas
Sutartis galioja nuo jos sudarymo datos ir 60 mėnesių nuo jos
pasirašymo datos. Šalys turi teisę nutraukti sutartį raštu, iš anksto
apie tai pranešusios prieš 3 mėnesius. Praėjus pirmiesiems 60
mėnesių sutartis nustoja galioti. Mašinos savininkas gali pratęsti
sutartį pagal toliau 4 dalyje aprašytas sąlygas.
4. Mokesčiai ir mokėjimas
Pirmuosius 60 šios sutarties galiojimo mėnesių mėnesinis mokestis
netaikomas. Tačiau Mašinos kūrėjas turi teisę taikyti mokestį už
tolesnį paslaugos naudojimą, jei sutartis būtų atnaujinta. Prieiga prie
„Connect“ paslaugos atnaujinama po 60 mėnesių pasirašius naują
sutartį.
Jei nauja, pratęsta sutartis nenutraukiama bent prieš 3 mėnesius iki
sutarties pabaigos datos, sutartis automatiškai pratęsiama dar 12
papildomų mėnesių, tol, kol sutartis nutraukiama ne vėliau kaip likus
3 mėnesiams iki kito 12 mėnesių laikotarpio pradžios. Už sutarties
laikotarpius Mašinos savininkui pateikiama sąskaita pagal galiojantį
kainoraštį.

Dabartinius mokesčius ir kitas sąlygas galima sužinoti iš Mašinos
kūrėjo platintojų arba atsisiųsti per šią nuorodą:
rottne.com/rottneconnect
Ateinančio mėnesio mokestį reikia sumokėti per 30 dienų.
5. Veikimas ir aprėptis
„Connect“ veikimui Mašinos savininkas turi būti įrengęs „Connect“
terminalą mašinoje ir turi turėti veikiančią paslaugos prenumeratą.
„Connect“ terminalui reikalingas mobiliojo ryšio abonementas ir SIM
kortelė, kuri būtų skirta tik paslaugai „Connect“. „Connect“ terminale
galima naudoti tik Mašinos kūrėjo tiekiamas SIM korteles, kad jis
veiktų tinkamai.
Mašinos kūrėjo tiekiamų „Connect“ terminale skirtų naudoti SIM
kortelių negalima išimti ir naudoti kituose mobiliojo ryšio
įrenginiuose. Netinkamai naudojant SIM korteles, gali būti pažeistos
garantijos ir palaikymo sąlygos.
Mašinos kūrėjas nuolat tobulina savo paslaugos veikimą ir ją papildo
per „Connect“ versijų naujinius. Mašinos savininkas supranta ir
sutinka, kad dėl to gali pasikeisti „Connect“ veikimas ir
eksploatavimas.
6. Administravimas ir vientisumas
Mašinos kūrėjas suteikia Mašinos savininkui prieigą prie individualios
„Connect“ duomenų struktūros. Šioje duomenų struktūroje įrašomi
unikalūs kliento duomenys ir parametrai, kurie taikomi Mašinos
savininkui.
Mašinos savininkas yra atsakingasis administratorius, jis gali
paskirstyti administravimo pareigas savo organizacijoje, bet visa
atsakomybė už administravimą tenka jam.
Be kita ko, toliau nurodytu adresu galima rasti informacijos ir
rekomendacijų dėl asmens duomenų tvarkymo ir jų vientisumo:
• https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsfo
rordningen/forordningstexten/
Mašinos savininkas / darbdavys privalo informuoti visas
suinteresuotąsias šalis apie renkamus duomenis, jų rinkimo tikslą, ir
privalo gauti būtiną sutikimą.
7. Prieinamumas
Mašinos kūrėjas turi teisę imtis veiksmų, kurie turėtų įtakos
paslaugos prieinamumui, jei to reikėtų dėl techninių ar saugumo
priežasčių. Tokios priemonės turi būti įgyvendinamos skubiai ir su kuo
mažesniais trukdžiais. Mašinos savininkas apie planuojamą paslaugos
neveikimo laiką informuojamas prieš pakankamai daug laiko
interneto svetainėje arba el. paštu.
8. Pranešimai apie gedimus
Apie gedimus turi būti pranešama pagal specialią procedūrą interneto
svetainėje arba, jei tai neįmanoma, el. paštu. Mašinos kūrėjas
įsipareigoja ištaisyti bet kokius sistemos veikimo nukrypimus pagal
veikimo aprašą. Tai vykdoma ištaisant gedimus arba nurodant, kaip
gedimą apeiti. Kad Mašinos kūrėjas galėtų vykdyti savo
įsipareigojimus, Mašinos savininkas turi pranešti apie gedimus pagal
galiojančias instrukcijas, kad gedimą būtų įmanoma atkurti.
Veiksmai vykdomi atsižvelgiant į skubumą pagal gedimų prioritetą.
9. Atsakomybės apribojimas ir force majeure
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Mašinos kūrėjo ir Mašinos savininko telematikos paslaugos
„Rottne Connect“ sutarties sąlygos
Mašinos kūrėjas neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę, techninę
ar komercinę žalą, už duomenų praradimą ar panašius atvejus, kurių
gali pasitaikyti naudojant paslaugą „Connect“. Mašinos kūrėjas
neatsako už išlaidas, kurių kyla netinkamai naudojant SIM kortelę ir
susijusį abonementą.
Mašinos savininkas atsako už tai, kad bet koks „Connect“ naudojimas
vyktų pagal galiojančius teisės aktus ir nuostatas, sutarties sąlygas ir
gerąją tinklo praktiką. Naudotojų vardai ir slaptažodžiai turi būti
saugiai tvarkomi, kad nepatektų leidimo neturintiems asmenims. Be
to, Mašinos savininkas negali imtis, skatinti ar remti programišių
veiklos prieš „Connect“ paslaugą.
Toliau nurodytomis aplinkybėmis atleidžiama nuo atsakomybės, jei
jos trukdo vykdyti Sutartį arba ją vykdyti tampa nepagrįstai sunku:
darbo konfliktai ir kitos aplinkybės, kurių šalis negali įveikti, pvz.,
atitinkamo masto gaisras, karas, mobilizacija ar šaukimas į
kariuomenę, rekvizicija, areštas, valiutos apribojimai, sukilimas ir
riaušės, transporto priemonių trūkumas, bendras prekių trūkumas,
motyvacijos apribojimai ir klaidingi arba vėluojantys pristatymai iš
subrangovų, kilę dėl tokių atleidimo nuo atsakomybės priežasčių.
Dėl pirmiau minėtų priežasčių atleidžiama nuo atsakomybės tik tuo
atveju, jei jų poveikio Sutarties įvykdymui nebuvo įmanoma numatyti
Sutarties sudarymo metu.
Šalis, norinti pasinaudoti atsakomybės panaikinimo pagrindais, turi
prieš dvi savaites raštu pranešti kitai šaliai apie tokių pagrindų
atsiradimą. Jei apie tai nepranešama per nurodytą terminą, šalis
negali atsisakyti atsakomybės tol, kol toks pranešimas nepateikiamas.
10. Sutarties perdavimas
Mašinos savininkas neturi teisės perduoti šios sutarties ar joje
nustatytų teisių, jei tam raštu nepritarė Mašinos kūrėjas. Jei sutarties
galiojimo metu pasikeičia Mašinos savininkas, apie tai turi būti
nedelsiant informuotas Mašinos kūrėjas.
11. Ginčai
Iš šios sutarties kylantys ginčai galutinai išsprendžiami arbitražo būdu
pagal Stokholmo prekybos ir pramonės rūmų Arbitražo instituto
taisykles dėl supaprastinto arbitražo. Arbitražas vyksta Vekšėje
(Växjö).
Mašinų savininkai
Mašinos kūrėjas
_______________________________
Vieta ir data
_______________________________
Parašas
_______________________________
Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis

_______________________________
Vieta ir data
_______________________________
Parašas
_______________________________
Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis
_______________________________
El. paštas
_______________________________
Telefonas
_______________________________
Machine number
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