REPORTAUTO RAKENDUSE JA VEEBIPORTAALI KASUTUSTINGIMUSED

ReportAuto OÜ, registrikoodiga 14352139, aadressiga Suur-Jõe tn 58, 80042, Pärnu
linn (edaspidi: ReportAuto) on mobiilirakendusest ja veebiportaalist koosneva tarkvara
haldaja, mille kasutajad on allnähtuvate kasutustingimustega seotud.
1.

APP’I JA PORTAALI OLEMUS

1.1

ReportAuto omab ja haldab nutirakendust „ReportAuto“ (edaspidi: App) ja
veebiportaali www.reportauto.eu (edaspidi: Portaal), millel on alljärgnevad
funktsioonid:

1.1.1 App ja Portaal võimaldavad kasutajatel (edaspidi: Kasutaja) luua nutiseadme
kaamerat kasutades 360-kraadise ülesvõtte sõiduautost, võtted esiklaasist ja
sõiduki salongist ning pildid sõiduki VIN koodist, läbisõidust ja vajadusel teha
lisavõtteid teistest sõiduauto osadest (edaspidi: Ülesvõtte) ning jagada
Ülesvõtteid kolmandate isikutega;
1.1.2 ReportAuto võib analüüsida Ülesvõtteid spetsiaalselt vastavaks otstarbeks
väljaarendatud algoritmidega ning võimalusel tuvastab Ülesvõtte pinnalt sõiduki
visuaalselt nähtavad defektid (nt kriimud, mõrad, värviplekid, klaasitäkked jne;
edaspidi: Defektituvastus).
2.

ÜLDSÄTTED

2.1.

Kasutustingimused kehtivad App’i ja Portaali
ReportAuto ja Kasutajate vahelist õigussuhet.

2.2.

Appi ja Portaali kasutamisel nõustub Kasutaja kasutustingimustes sätestatuga.

2.3.

ReportAutol on õigus ühepoolselt kasutustingimusi muuta ja
Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kasutajad e-posti teel.

2.4.

App ja Portaal on mõeldud kasutamiseks füüsiliste isikute poolt mitteärilistel
eesmärkidel, välja arvatud kui ReportAutoga on teisti kokku lepitud.

3.

KONTO LOOMINE

3.1.

App’i ja Portaali kasutamiseks tuleb Kasutajal luua kasutajakonto (edaspidi:
Konto).

3.2.

Konto loomisel sisestab Kasutaja alljärgneva informatsiooni:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

ees- ja perekonnanimi;
e-postiaadress;
kasutajatunnus;
soovitud parool Kontole sisselogimiseks.
või kasutab ReportAuto teenuseid anonüümselt ning valib, kellega soovib võtet
jagada.

3.3.

Pärast Konto loomist saadetakse Kasutaja e-postiaadressile kinnituskiri Konto
loomise kohta. Pärast kinnituskirjas sisalduva veebilingi vajutamist kinnitatakse
Kasutaja taotlus ning luuakse Konto.

3.4.

ReportAuto võib keelduda Kasutajale Konto loomisest.

kasutamisel

ning

reguleerib

täiendada.

3.5.

Kasutaja vastutab Kontole sisselogimiseks vajaliku parooli ja Kontolt Kasutajate
kohta nähtuva informatsiooni konfidentsiaalsena hoidmise eest. Juhul kui
Kasutajal on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku
valdusesse, kohustub Kasutaja sellest ReportAutot teavitama ning otsekohe
salasõna muutma.

3.6.

ReportAuto võib Teie Konto kustutada ja lõpetada Teie ligipääsu App’le ja
Portaalile juhul, kui olete mistahes viisil rikkunud kasutustingimustes sätestatut.

4.

APP’I JA PORTAALI KASUTAMINE

4.1.

Ülesvõtte tegemiseks peab Kasutaja järgima App’i vastavas rakenduses toodud
juhiseid - sh jäädvustama sõiduauto iga nurga alt, käies ümber sõiduauto ning
hoides sõidukit nutiseadme kaamera keskel. Lisaks liikuva võtte esiklaasist ja
sõiduki salongist ning pildid sõiduki VIN koodist, läbisõidust ja vajadusel
lisavõtted teistest sõiduauto osadest.

4.2.

Pärast Ülesvõtte tegemist laetakse Ülesvõte ReportAuto serverisse ning kasutajale
kuvatakse unikaalne veebilink (edaspidi: Link). Kasutaja peab arvstama, et
Ülesvõtte serverisse üleslaadimine kujutab tavapärasest suuremat andmeside
mahtu, kuivõrd Ülesvõtted laetakse serverisse muutmata kujul.

4.3.

Link võimaldab Ülesvõtet jagada - iga isik, kellele on Link teada, saab sellele
klikkida ning pääseda seeläbi ligi konkreetsele Lingiga seotud Ülesvõttele.
Kasutaja võib Linki vabalt edastada ja jagada kolmandatele isikutele.

4.4.

Pärast Ülesvõtte üleslaadimist ReportAuto serverisse võib ReportAuto jagada
vastavalt Kasutaja soovile tema sõiduki Ülesvõtet ReportAutole teadaolevate
automüüjatega, kelle käest küsida sõidukile ostupakkumine. ReportAuto ei ole
kohustatud avalikustama pakkujate nimesid ning saabunud pakkumised ei ole
siduvad. ReportAuto võib vabalt valida, milliste automüüjatega ta sõidukit jagab.
Sobiva pakkumise korral võib ReportAuto sõiduki ise ära osta või suunata
Kasutaja pakkumise teinud automüüja juurde. ReportAuto võib keelduda sõiduki
jagamisest automüüjatega.

4.5.

Pärast Ülesvõtte üleslaadimist ReportAuto serverisse võib ReportAuto teostada
Defektituvastuse ning teavitada Kasutajat tuvastatud defektidest e-kirja teel.
ReportAuto võib Kasutajat samas e-kirjas suunata sobivaima remonditeenust
osutava ettevõtja juurde.

4.6.

Pärast Ülesvõtte üleslaadimist ReportAuto serverisse võib ReportAuto vastavalt
Kasutaja soovile avalikustada tema sõiduki ReportAuto avalikus veebiportaalis
(Müügis sõidukid). Sellisel juhul saavad kolmandad isikud saata ReportAuto
portaali kaudu Kasutaja e-posti aadressile sõnumeid, et saada sõiduki kohta
lisainformatsiooni.

5.

ÜLESVÕTETE JAGAMINE

5.1.

ReportAuto annab endast parima, et Ülesvõtete jagamine oleks võimalikult lihtne
ning mugav Kasutajale. Samuti otsib ReportAuto pidevalt koostööpartnereid, kes
saaksid Ülesvõtteid enda ärimudelis rakendada, et lihtsustada Kasutajate elu.

5.2.

ReportAuto ei osuta muid teenuseid peale siin kasutustingimustes loetletute App’i või Portaali kaudu Linkide edastamine kolmandatele isikutele ei too

ReportAutole kaasa mistahes kohustusi
Kasutajale osutatud teenustega.

seoses

kolmandate

isikute

poolt

5.3.

Lingi edastamisel kolmandale isikule on Kasutaja ainuvastutav selle eest, et Linki
vastuvõttev isik Ülesvõtet ei väärkasutaks, rikuks Kasutaja õiguseid ega
põhjustaks Kasutajale kahju.

6.

AUTORIÕIGUSED ÜLESVÕTETELE

6.1.

Kasutaja võib vabalt kasutada tema loodud Ülesvõtteid ning annab ReportAutole
samuti vaba voli Ülesvõtteid piiramatult kasutada.

6.2.

Osas, mille Ülesvõtted võivad sisaldada autoriõigustega kaitstavaid osi (teoseid)
annab Kasutaja kõikide Ülesvõtetega seonduvate autori varaliste ja isiklike
õiguste osas ReportAutole tagasivõetamatu, tähtajatu, territoriaalselt ja
kasutusviisidelt piiramatu lihtlitsentsi Ülesvõtete kasutamiseks (edaspidi:
Litsents). Litsentsitasu sisaldub Kasutajate võimaluses kasutada App’i ja Portaali.
ReportAutol on õigus anda all-litsentse.

7.

HÜPIKTEADETE EDASTAMINE

7.1.

ReportAuto võib Kasutajale aegajalt Appi ja Portaali vahendusel hüpikteateid
saata, et teavitada Kasutajaid Appi ja Portaali uuendustest või edastada muud
olulist informatsiooni.

7.2.

Kasutajad saavad eelviidatud hüpikteadete edastamise igal ajal välja lülitada.

8.

UUENDUSED

8.1.

ReportAuto võib App’i automaatselt uuendada ja muuta, et suurendada nende
funktsionaalsust, muuta neid turvalisemaks või parandada nende jõudlust.
Alternatiivselt võib ReportAuto paluda Teil App’i eeltoodud põhjustel uuendada.

8.2.

Kui Kasutaja otsustab selliseid uuendusi ja muudatusi mitte lubada ja/või alla
laadida, võib App’i ja Portaali edasine kasutamine olla häiritud.

9.

VASTUTUS

9.1.

ReportAuto ja Kasutaja vastutavad teineteise ees kasutustingimuste rikkumisega
teisele poolele tekitatud ettenähtavate kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates
õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2.

ReportAuto ei vastuta ühelgi juhul Kasutaja saamata jäänud tulu, ärikahju,
äritegevuse katkemise või ärivõimaluse kaotamise eest.

9.3.

Kasutaja vastutab App’is või Portaalis Kasutaja registreerimise vormil kasutamisel
esitatud andmete õigsuse eest. Kui Kasutaja esitab puudulikud või ebakorrektsed
andmed, ei vastuta ReportAuto sellest tingitud tagajärgede eest ning ReportAutol
on õigus nõuda Kasutajalt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

9.4.

Kasutustingimustest
tulenevad
vaidlused
püütakse
lahendada
poolte
läbirääkimistega. Kasutustingimustest tulenevaid poolte vaidlused, mille osas ei
saavutata kokkulepet poolte läbirääkimistel, lahendatakse Eesti Vabariigi
õigusaktidega kehtestatud korras Harju Maakohtus.

10.

KASUTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. ReportAuto töötleb Kasutaja
privaatsustingimusega,

esitatud
mis

isikuandmeid
on

kooskõlas ReportAuto
kättesaadavad
https://reportauto.eu/assets/docs/ReportAuto_privaatsustingimused.pdf.

10.2. Kui Kasutaja on avaldanud soovi saada ReportAuto uudiskirju ja/või personaalseid
pakkumisi, on Kasutajal alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise
teavituse ReportAuto e-posti aadressile request@report-auto.com.

