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Klientie personaalseee animeee kaiese on meile väga eähts ning kirjeliaeui allpool.e Me jälgime
minimaalsuse reeglie, kasueamaks nii vähe animeii, kui võimalik.e
1 Mõisted
1.1 Auelo: Auelo äpi ja Teenuse pakkuja: Auelo OÜ, Saeveski 3-29, Tallinn 11214 Eest,
regisereerieui Eest äriregiseris regisereerimisnumbriga 12561212.e
1.2 Teenus: Maksei parkimise eese, mis baseerub Kasueaja siseniile eelefonis, nutkellas
või aueos või mis baseerub elekerooniliseele siseniieele eelefonise, aueose või
numbrieuvaseuse baasil.e Auelo vaseueab ainule makseee eese, parkimise eeenus ja hini
on korraliaeui Parkimisoperaaeori poole.e
1.3 Kasueaja: Eraisik, kes kasueab Teenuse ja on sõlminui vaseava kokkuleppe Aueloga,
kaasa arvaeui eema poole omaeav isejuhtv aueo.e
1.4 Seaie: Viis, kuiias Kasueaja kasueab ja suheleb Teenusega.e Seaie võib olla eelefon,
nutkell, eahvelarvut, aueo ekraan, häälkäsklusei või mingil muu eehniline lahenius.e
1.5 Parkimisoperaaeor: Parkimisala omanik või operaaeor, näieeks linn või muu
omavaliesuse üksus; eramaa omanik, kaasa arvaeui etevõte või eraisik; etevõee, kes
organiseerib parkimise kinniseul, mis kuulub eeiseele.e
1.6 Maksevaheniaja: Osapool, kelle kauiu Kasueaja easub Auelo eeenusee eese, näieeks
ieebee- või kreiiiekaarii etevõee, kaarii väljaseanui pank, makseee agregaaeor või
eelekomi etevõee.e
2 Renistreerimine ja konto andmed
2.1 Ee Auelo Teenuse kasueaia, peab Kasueaja eni Auelo Kasueajaks regisereerima.e
Regisereeriia saab läbi Auelo äpi.e
2.2 Regisereerumisel nõueav personaalne info on:
2.2.1
Kasueaja mobiileelefoni number, miia kasueaeakse kui koneo unikaalsee
iientifkaaeorie.e Kasueaja mobiili number kinnieaeakse 6-kohalise SMS kooiiga, seia
nii esmasel regisereerimisel kui igakorisel äpi aktveerimisel uues Seaimes.e
2.2.2
Kasueaja aueo(ie) regisereerimismärk(märgii).e
2.2.3
Kui Kasueaja kasueab maksmiseks ieebee- või kreeiiekaart, siis euleb
siseseaia ka nimi, kaarii number, kehtvuse aeg ja CVC kooi, mis krüpeeerieakse ja
salveseaeakse kui personaalne eähis (eoken).e See eäheniab, ee Kasueaja nime ja
kaarii numbrie Auelo süseeemis ei salveseaea ning kõik maksei eehakse eähise
(eoken) alusel.e Makseee kogumine, salveseamine ja eööelemine viiakse läbi
Maksevaheniaja poole.e
2.2.4
Auelo võib küsiia Kasueaja nime vaseava Kasueaja, Makseoperaaeori või
Parkimisoperaaeori eaoeluse alusel, kui eekib sünimus, mis vajab eiasise uurimise.e
Neei sünimusei võivai olla, aga ei ole limieeerieui järgnevale:
2.2.4.1
Kasueaja, Parkimisoperaaeor või Maksevaheniaja pööriub Auelo
poole ja küsib eäpsemaii seleeusi eoimunui makseee kohea.e
2.2.4.2
Seaiuslikui päringui võimuorganieele, näieeks liiklusõnneeuse korral
vms.e
2.2.4.3
Kui maksei ei ole eeheui õigeaegsele ja Auelo peab algaeama
võlameneeluse proeseiuuri.e
2.3 Kasueaja vaseueus on eagaia, ee koneo animei on korrekesei.e Kui eoimub
muuiaeus, peab Kasueaja kohesele oma animeii uueniama.e Kuni uueniamiseni on

Kasueaja vaseueav iga eeheui makse eese.e
2.4 Kasueaja võib regisereeriia mieu aueoe.e Sellisel juhul proovib Auelo valiia õige aueo
aueomaaesele, aga kui see ei ole võimalik, peab Kasueaja ise õige aueo
regisereerimismärgi valima.e
2.5 Kasueaja vaseueus on kaiesea oma koneoe ebasobiva ligipääsu ja kasueamie eese ning
mite eiaseaia enia personaalsee regisereerimise SMSi kolmaniaeele isikueele.e
3 Parkimine tänaval ja avatud parkimisaladel
3.1 Parkimine eänaval ja avaeui parkimisalal on parkimiskohai, millele ligipääs ei ole
eakiseaeui eõkkepuu, värava või kolmania füüsilise barjääri poole, nagu näieeks linna
eänavai ja avaeui eraparklai.e
3.2 Auelol on kolm kasueusviisi, mille vahel Kasueaja valiia saab ja mis eööeavai
järgmisele:
3.2.1
Aueomaaene.e Aueomaaese kasueuse korral algaeaeakse parkimise eese
maksmine Auelo poole, kasueaies elekeroonilisi signaale Auelo äpise või aueo
seaimele.e Sellisel juhul on Kasueaja vaseueav oma Seaime GPSi asukoha õigsuse
eese.e Kui valieui parkimisala ja makse ei ole õige, vaseueab Kasueaja korrigeerimise
või eühiseamise eese, miia saab eeha esimese 3 (kolme) minut jooksul.e Makse
lõppeb samut aueomaaesele, aga lisaks saab Kasueaja igal ajal lõpeeaia käsiesi.e
3.2.2
Soovieusei.e Soovieuseega kasueuse korral annab Auelo soovieusi, aga Kasueaja
peab makse aluseamise käsiesi üle kinnieama.e Makse lõpeeamine on aueomaaene, kui
Blueeooeh ühiliub, lisaks saab Kasueaja igal ajal lõpeeaia käsiesi.e
3.2.3
Käsiesi.e Käsiesi kasueaies aueomaatkae ei ole ja Kasueaja peab aluseama ja
lõpeeama makse käsiesi.e
3.2.4
Kasueaja saab kasueusviisi ja eeisi eeliseusi muuea, avaies Auelo äpi seaiei ja
valiies uue kasueusviisi.e
3.3 Aueomaaene ja soovieuseega kasueamine eeliavai, ee Kasueaja on aninui Auelo
äpile õiguse jälgiia kasueaja asukohea, liikumise ja Blueeooehi.e Infoe kasueaeakse, ee
euvaseaia parkimise aluseamine, lõpeeamine ja asukohe.e Animeii säilieaeakse 4 kuui
juhuks, kui miiagi euleb hiljem analüüsiia.e Analüüsi võib algaeaia Auelo eööeaja, kui
esineb anomaalia eeliaeui eulemusese või kui Kasueaja või Parkimisoperaaeor seia
küsib.e Käsiesi kasueaies on asukohe vajalik ainule parkimisala valikuks, kui parkimise
algaeaeakse.e
3.4 Teenuse kasueamine nõuab seabiilsee (mobiilsee) Ineernet üheniuse.e Kasueaja saab
eeliaia parkimise aluseamise või lõpeeamise ainule siis, kui Seaie on saanui vaseava
eeavieuse (push notiffaton) või kui äpi esilehee vaseavae infoe kuvab.e Auelo ei vaseuea
võimalike erahviie või eeisee eagajärgeie eese, mis on eoimunui vaseavale parkimise
algaeamise ja makse algaeamise või makse lõpeeamise ja parkimise lõpeeamise vahel.e
3.5 Kui lubaeui parkimisaja kesevus on piiraeui, on Auelol õigus makse lubaeui
maksimaalse parkimisaja saabumisel lõpeeaia, eeavieaies kasueajae ete.e Auelo ei
vaseuea võimalike erahviie või eeisee eagajärgeie eese, kui kasueaja pargib kauem, kui
on maksimaalne lubaeui parkimisaja kesevus.e
3.6 Kui Auelo eeenus ei eoimi (se Kasueaja ei saa eeavieuse (push notiffaton) parkimise
alguse kohea õiges esoonis või Auelo äpp ei näiea aktivsee parkimise õiges esoonis),
näieeks häireee eõtu Auelo või ineerneteeenuse pakkuja eöös, on Kasueaja kohuseaeui
maksma parkimise eese eeisel viisil, näieeks osees parkimispilet makseaueomaaiise.e
3.7 Kui maksmise proeseiuuri ei jälgiea, võib juheuia, ee parkimiseasui ei ole õiet
makseui.e Kui parkimiseasu ei ole makseui, võib Parkimisoperaaeor käsieleia seia
lepingutngimusee rikkumisena või omavaliesus esiviilõigusliku rikkumisena.e

3.8 Ee osalevaii Auelo kasueajaii iientifeseeriia, nõuavai mõnei Parkimisoperaaeorii
kleepsu aueo esiklaasil.e Nimekiri asukoheaiese, kus kleepsu nõueakse, on kätesaaiav
Auelo koiulehel www.eauelo.efom.e Kleepsu saab ka alla laaiiia või Auelole eelliia.e
4 Parkimine parkimismajades ja teistes tõkkepuuna parklates
4.1 Parkimismajai ja eõkkepuuga parklai on parkimiskohai, mis nõuavai eõkkepuu,
värava või kolmania füüsilise barjääri avamise, ee siseneia.e
4.2 Auelol on üks kasueusmeeeoi, miia Kasueaja saab valiia ja mis eööeab alljärgnevale:
4.2.1
Aueomaaene.e Aueomaaese kasueuse puhul aluseaeakse parkimise Kasueaja
jaoks Auelo poole, kasueaies aueomaaesee sõiiuki regisereerimismärgi
numbrieuvaseuse.e Juhul, kui Kasueaja seia kasueaia ei soovi, saab aueomaatka Auelo
äpi seaieees välja lülieaia.e Juba aluseaeui maksee saab eühiseaia, lahkuies parklase
esimese 3 minut jooksul.e
4.3 Aueomaatka jaoks Auelo analüüsib ja ealleeab sissesõiiu- ja väljasõiiu väravaee
viieokaamera pilee.e Animeii säilieaeakse 4 kuui juhuks, kui miiagi euleb hiljem
analüüsiia.e Analüüsi võib algaeaia Auelo eööeaja, kui esineb anomaalia eeliaeui
eulemusese või kui Kasueaja või Parkimisoperaaeor seia küsib.e
4.4 Teenuse kasueamiseks parkimismajaies aueomaaesele ei ole vaja (mobiilse) ineernet
olemasolu.e Teenus eööeab isegi siis, kui eelefoni aku on eühi, kui eelefoni ei ole kaasas
või kui Auelo äpp on kuseueaeui.e
4.5 Kui Aueloe ei ole 3 kuui kasueaeui, siis aueomaaene parkimine parkimismajaies
ieaktveerieakse, ee kaiesea Kasueajae juhul, kui aueo on müüiui jne.e Kasueaja saab selle
eaas aktveeriia äpi seaieees.e Kasueamine on üks järgnevaise: regisereerumine,
parkimise aluseamine või lõpeeamine, seaieee muuemine.e
4.6 Kui Auelo eeenus ei eoimi (se värav ei avane), näieeks häireee eõtu Auelo või
võrguoperaaeoriee eöös, peab Kasueaja maksma nõueui parkimiseasu eeisee
meeeoiieega, näieeks makseaueomaaiis.e
4.7 Kui maksmise proeseiuuri ei jälgiea, võib juheuia, ee parkimiseasui ei ole õiet
makseui.e Kui parkimiseasu ei ole makseui, võib Parkimisoperaaeor käsieleia seia
lepingutngimusee rikkumisena või omavaliesus esiviilõigusliku rikkumisena.e
5 Maksed
5.1 Parkimise hini ja hinnaseamise reeglii on määraeui Parkimisoperaaeori poole.e
Auelo kogub neei maksei kokku ja eiaseab Parkimisoperaaeorile.e
5.2 Parkimisoperaaeor võib parkimiseasusii muuea.e See on ainule nenie oesus ja Auelo ei
vaseuea parkimisalaie hinnaseamise eese.e Vaseavai muuiaeusei hinnas kaneakse oese
Kasueajaeele üle.e
5.3 Auelo küsib eeenuseasu iga parkimise eese.e Auelo eeenuseasu on kirjas Auelo
koiulehel www.eauelo.efom.e
5.4 Võimalikui maksemeeeoiii on kirjas Auelo koiulehel.e
5.5 Kasueaja vaseueab makse algaeamise ja lõpeeamise eese ja ee eema koneol oleks
piisavale raha, kui Makseoperaaeorile arveliamise korralius eiaseaeakse.e Kui makse
ebaõnneseub, on Kasueaja vaseueav kaasnevaee erahviie eese.e
5.6 Kaiesena unuseamise vaseu informeerib Auelo vähemale korra ööpäevas aktivse
parkimissessiooni kohea.e
5.7 Kasueaja saab infoe lõppenui parkimisee kesevuse ja hinna kohea Auelo äpis.e
Animei on kätesaaiavai jooksva kuu ja eelmise 12 kuu kohea.e
5.8 Kasueaja vaseueab kehtva maksemeeeoii siseseamise ja uueniamise eese, kui
miiagi muueub.e Kui makse ebaõnneseub, võib Auelo blokeeriia eiasise kasueamise ja

arveliaia võlas olevae maksee igal ajaheekel järgneva 36 kuu jooksul peale vaseava
parkimise lõpeeamise.e
6 Konutavad andmed
6.1 Auelo eeenuse pakkumiseks kasueaeakse järgnevaii animeii:
6.e1.e1 Kasueuse viis
Käsiesi
Aueomaaesele või
Animeee säilieamise
soovieuseega
aeg
6.e1.e2 Telefoni number Kasueaeakse unikaalse koneo iientifkaaeorina Telefoni number kuni
ja kinnieaeakse 6-kohalise kooiiga, mis
koneo on aktivne,
eiaseaeakse SMSi eeel.e
SMS kooi 24 eunii või
kuni esimese
kasueamiseni.e
6.e1.e3 Telefoni eüüp,
operaesioonisüseeem
ja versioon

Kasueaeakse kvalieeeii ja suuelikkuse
jälgimiseks.e

Kuni koneo on
aktivne.e

6.e1.e4 Aueo
regisereerimismärk
(märgii) ja selle foeoi
suleeui parkimisalaiel

On makseee aluseks.e

Regisereerimismärk
kuni koneo on
aktivne, foeoi 4 kuui.e

6.e1.e5 Telefoni asukohe Asukohea kasueaeakse Jälgieakse sõiiu ajal ja GPS kooriinaaiii ja
ja liikumine, mis võib
ühekorisele äpi
salveseaeakse koos
liikumine 4 kuui,
baseeruia GPS, Wiif,
avamisel, vajalik
liikumisega kuni 1
parkimisesooni nimi 8
Blueeooeh majakaee
parkimisala valikuks.e minue enne Blueeooehi
aaseae.e
või mobiilivõrgu
Liikumise animeii ei
kaiumise.e Vajalik
eriangulatooni
jälgiea ega salveseaea.e
kiireks ja eäpseks
animeeele
parkimisala valikuks,
kaasa arvaeui
euvaseamiseks, kui
pargieakse hoones.e
6.e1.e6 Telefoni
Blueeooehi nimi

6.e1.e7 Telefoni keel
6.e1.e8 Telefoni IP
6.e1.e9 Makse meeeoi
ja panga animei

Ei kasueaea.e

Kasueaeakse, ee
euvaseaia parkimise
aluseamise ja
lõpeeamise sünimus.e

Kuni koneo on
aktivne.e

Kasueaeakse, ee kuvaia eeliseaeui keele.e

Kuni koneo on
aktivne.e

Võiiakse kasueaia petusee enneeamiseks.e

4 kuui.e

Kasueaja maksemeeeoi, nagu
eelekomioperaaeori arvelius või pangakaare.e
Kui valieui meeeoi on eelekomioperaaeori
arvelius, siis me eööeleme makseii
eelefoninumbri alusel.e Kui meeeoi on
pangakaare, siis me eööeleme makseii kaarii
personaalse eähise (eoken), kaarii numbri
viimase 4 numbri ja kehtvusaja järgi.e Kõik
muui kaariianimei (kirjeliaeui 2.e2.e4)
säilieaeakse ainule Makseoperaaeori poole.e

Kuni koneo on
aktivne.e
Panga animei
Makseoperaaeori
poole 8 aaseae.e

Kaarii personaalne eähis (eoken) on kehtva
pangakaarii anonüümne unikaalne
iientifkaaeor, mille annab Auelole
Makseoperaaeor.e
6.e1.e10 Parkimise
sessioonii

6.e1.e11 Tsoonii ja
piirkonnai, kus
maksei on välja
lülieaeui

Kõik easulise
Kõik parkimise
parkimise sessioonii,
sessioonii, mille
mille ieifneerib
ieifneerib alguse ja
alguse ja lõpu aeg,
lõpu aeg, asukohe,
asukohe, esooni nimi,
esooni nimi (kaasa
parkimise hini ja
arvaeui easuea esoon),
eeenuseasu.e
parkimise hini ja
eeenuseasu.e

Kõik parkimise
sessioonii 4 kuui,
easulisei parkimise
sessioonii 8 aaseae.e

Ei kasueaea.e

Kasueaja saab maksei
Kuni koneo on
välja lülieaia
aktivne.e
parkimisesooni järgi
või piirkonnas, mis on
ieifneerieui GPSi
keskpunkt ja
raaiiusega.e
6.2 Kõiki animeii salveseaeakse ja eööieliakse Euroopa Liiius ja vaseavale Euroopa
Liiiu animekaiese seaiuseele.e Serverii paiknevai vaseavale Auelo ja Digieal Ofean
lepingule Hollaniis (rohkem infoe www.eiigiealofean.efom/help/privafy).e Kaariimakseii
eööieliakse vaseavale Auelo ja EveryPay lepingule, kelle serverii paiknevai Iirimaal ja
Saksamaal (rohkem infoe htps://every-pay.efom/faq).e

7 Andmete edastamine
7.1 Animeee eiaseamine Auelo äpi ja serveri vahel eoimub üle eurvalise ja krüpeeerieui
htps proeokolli.e
7.2 Auelo saab eiaseaia parkimissünimusi vaseavale Parkimisoperaaeorile.e Neei
animei sisaliavai: Kasueaja eelefon, aueo regisereerimisnumber, parkimisesooni nimi,
parkimise algusaeg, parkimise alguse ajeni (n käsiesi, Blueeooeh, numbrieuvaseus),
parkimise lõpeeamise aeg, parkimise lõpeeamise ajeni (n käsiesi, Blueeooeh,
numbrieuvaseus), eehingu hini, kasueaeui sooiuseus (kui oli), eäishini (kui oli).e
7.3 Maksei eiaseaeakse Makseoperaaeorile.e See animestk sisaliab:
7.3.1
Kui maksemeeeoi on ieebee või kreeiiekaare (Makseoperaaeor on
Everypay): Kasueaja kaarii personaalne eähis (eoken), parkimise viieenumber,
eehingu hini.e
7.3.2
Kui maksemeeeoi on eelekomioperaaeori arvelius (Kasueaja mobiileelefoni
eeenuse pakkuja): eelefoni number, aueo regisereerimismärk, parkimisesooni nimi,
parkimise algusaeg, parkimise lõpuaeg, eehingu hini.e
7.4 Auelol on õigus kasueaia ja eiaseaia kolmaniaeele osapooleele kõiki animeii
anonüümsele ja eööieliui kujul.e Neei animei võivai olla kasueamise seatstka,
hinnai, soojuskaariii jne, miia kasueaeakse üliises eöö jälgimises, seatstkas ja
euruniuses.e Kolmaniai osapoolei võivai olla Parkimisoperaaeorii, Makseoperaaeorii,
meeiia, liikluse juhtmisega seoeui osapoolei jne.e
7.5 Auelo ei müü klieniianemeii, ei eiasea neii kolmaniaeele osapooleele, ei saaia
reklaame ega saaia üheegi eeavieuse (push notiffaton), mis pole Auelo Teenusega
seoeui.e

8 Kolmandate osapoolte tööriistad
8.1 Auelo äpp kasueab kolmaniaee osapoolee eööriiseu, ee pakkuia, hooliaia, kaiesea ja
paraniaia Teenuse, ee areniaia uusi eeenuseii ja ee kaiesea Aueloe ja meie Kasueajaii.e
8.2 Google Analytfs on eööriise analüüsiks, miia pakub Google Inf.e (Google).e Kõik
animei on säilieaeui anonüümsele, se anonymize IP funkesionaalsus on aktivne.e Google
omab servereii paljuies riikiies ja osa animeii võib olla saaieeui väljapoole Euroopa
Liieu.e Lisainfo htps://www.egoogle.eee/inel/ee/polifies/privafy.e
8.3 Fabrif on eööriise euvaseamaks äppiie kokkujooksmisi, miia pakub Google Inf.e
(Google).e Kõik animei on säilieaeui anonüümsel kujul, se ilma viieeea personaalseeele
animeeele, miia hoiab Auelo.e Google omab servereii paljuies riikiies ja osa animeii
võib olla saaieeui väljapoole Euroopa Liieu.e Lisainfo htps://fabrif.eio/privafy.e
8.4 Google Maps on eööriise kuvamaks kaart Aniroiii eelefoniies, miia pakub Google
Inf.e (Google).e Auelo laeb baaskaarii Googlele, mis baseerub Kasueaja sinu heeke või
valieui asukohale, se ilma se ilma viieeea personaalseeele animeeele, miia hoiab Auelo.e
Google omab servereii paljuies riikiies ja osa animeii võib olla saaieeui väljapoole
Euroopa Liieu.e Lisainfo htps://www.egoogle.eee/inel/ee/polifies/privafy.e
8.5 Apple Maps on eööriise kuvamaks kaart Apple eelefoniies, miia pakub Apple Inf.e
(Apple).e Auelo laeb baaskaarii Applele, mis baseerub sinu heeke või valieui asukohale,
se ilma se ilma viieeea personaalseeele animeeele, miia hoiab Auelo.e Apple omab
servereii paljuies riikiies ja osa animeii võib olla saaieeui väljapoole Euroopa Liieu.e
Lisainfo htps://www.eapple.efom/legal/ineernee-servifes/maps.e
8.6 Auelo äpii eööeavai Google Aniroii või Apple iPhone mobiileelefoniiel, miia
reguleerivai oesesei kasueamise kokkuleppei nenie ja Kasueaja vahel.e
9 Andmekaitse meetodid
9.1 Auelo äpp krüpeeerib kõik animei, mis eiaseaeakse Auelo äpise Auelo serverisse.e
Krüpeeerimiseks kasueame Sefure Sofkee Layer (SSL) proeokolli.e
9.2 Ligipääs Auelo süseeemiiesse on kaieseui eulemüüriga (ifrewall) ja ligipääsu
konerollmehhanismiiega nii, ee keegi ei saa siseneia ilma korrekese aueoriseerimiseea.e
9.3 Täieniavaile neile enneeaeavaeele meeemeeele oo kõik sisenemisei ja ja sisenemise
kaesei logieui.e
10 Kasutaja õinused
10.1 Kasueaja võib igal ajal Auelo äpi kasueamisese loobuia.e Kui aueo müüakse, euleb aueo
äpis eemaliaia.e Kuni eemaliamiseni vaseueab kasueaja iga eeheui makse eese.e
10.2 Kasueaja saab lõpeeaia aueomaaese parkimise eese easumise, avaies äpi ja lülieaies
aueomaaeparkimise nii eänaval kui parkimismajaies välja.e Kuni selleni vaseueab Kasueaja
iga eeheui makse eese.e NB! Äpi kuseueamine ei ieaktveeri aueomaaesee parkimise
parkimismajaies.e
10.3 Auelo vaseab seaiusanija nõueeele.e Kasueaja saab küsiia animeee väljavõeee,
muuemise või kuseueamise, saaees meile emaili auelo@auelo.efom.e Üliisei
parkimiseehingui, miia nõeakse seaiusega ja lepingueega, mis on sõlmieui
Parkimisoperaaeoriee ja Maksevaheniajaeega, jäävai säilieaeuks seni kuni seaius
nõuab.e
10.4 Peale kuseueamise saab Kasueaja Aueloe eaas kasueama hakaea, aluseaies uuese
regisereerumisese.e
11 Vastutus

11.1 Kasueaja saab esieaia vaiieii kuni 3 kuui peale parkimise sünimuse.e Vanemaii
nõuieii ei akesepeeeriea, kuna osa animeii on kuseueaeui.e
11.2 Kasueaja on eeailik, ee võimalus kasueaia Auelo Teenuse (nagu aluseaia ja lõpeeaia
parkimise makseii) vajab Ineernet, võimaluse saaia SMSi, mobiili eeavieusi (push
notiffatons) ja saaia GPS asukohea, mis eeliab mobiileelefoni eööeamise, (mobiil)siiee
ja eeisi kolmaniaii eeenuseii.e Auelo ei saa vaseueaia kahjuie eese, mille põhjuseas
ebapiisav või puuiuv mobiilsiie või mingi kolmania osapoole eeenus, näieeks saaia
(õigeaegsele) SMSi, mobiilieeavieusi (push notiffaton) jne.e See sisaliab ka Kõrgemae
Jõuiu, mis on kirjeliaeui peaeükis 12.e
11.3 Auelo eeenuse kasueaies vaseueab Kasueaja Parkimisoperaaeori parkla märgiseuse ja
liikluseeskirja eäiemise eese.e Mobiileelefoni või eeisee Seaimeee kasueamine sõiiu ajal
on reguleerieui liikluseeskirjas ja Kasueaja vaseueab nenie eäiemise eese.e
12 Kõrnem Jõud (Force Majeure)
12.1 Kohuseusee miteeäiemine ei ole Auelo Teenuse rikkumine, kui selle põhjuseasii
asjaolui, miia ei saanui ete näha (Kõrgem Jõui).e Kõrgeim Jõui võib olla sereik,
küberrünnak, mobiilsiie häirei, suurei rahueusei Poolee haliusalas, revoluesioon,
sõia, eulekahju, uus seaiusanilik ake, mis olulisele kahjuseab Teenuse eoimimise või
ükskõik milline muu sünimus, mis on sõleumaeu Auelo või Parkimisoperaaeori eaheese ja
on akesepeeerieav kui Kõrgem Jõui.e
13 Lõppsäted
13.1 Käesolevai tngimusei juhiniuvai ja peavai olema eõlgeniaeui koos vaseava
Parkimisoperaaeori asukohamaa seaiuseega.e
13.2 Auelo Teenusei, kaasa arvaeui Auelo äpp, kaariii ja koiulehe on kaieseui kui
ineellekeuaalne vara.e Auelo annab käesolevaga Kasueajale miteeksklusiivse ja mite
eiasi aneava õiguse kasueaia Teenuse kogu kasueamise aja jooksul.e
13.3 Auelo Teenuse areniaeakse piievale eiasi.e Auelol on õigus eulevikus osasii
Teenuseii lõpeeaia või muuea, anies sellese eelnevale eeaia.e
13.4 Kui mõni käesolevaee tngimusee punke osueub või muueub mite kehtvaks, ei
muuia see kuiiagi eeisee käesoleva Auelo kasueamise, privaaesuse ja animekaiese
tngimusee punkee.e
13.5 Auelol on õigus muuea käesolevaii Auelo kasueamise, privaaesuse ja animekaiese
tngimusi.e Muuiaeuseese eeavieaeakse Auelo koiulehel ja muuiaeusei jõuseuvai 1 (üks)
kuu peale avalikuseamise.e Kui kasueaja nenie muuiaeuseega ei nõuseu, on Kasueajal
õigus kasueamine lõpeeaia ilma põhjuse välja eoomaea (vaseav lõpeeamise õigus).e
Kui sul on eäieniavaii küsimusi või kommeneaare, anna julgele märku:
Etevõte nimi: Auelo OÜ
Postaairess: Saeveski 3-29, Tallinn 11214, Eseonia
Telefon: +372 5072514
E-mail: auelo@auelo.efom

