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Villkor för TomTom Innehållstjänst 
av 

TomTom International B.V. 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna 

(“TomTom”) 
 
 
1) Definitioner 
 

Licens licens avseende TomTominnehåll och TomTomknappen 

såsom beskrivet i Punkt 3 

Modifiera  kopiera, uppdatera, uppgradera, göra tillägg till, återskapa 

eller förbereda härledda verk av  

TomTomknappen  betyder en TomTominnehållstjänst som ger dig tillgång 

till knappen lägg-in-i-TomTom eller något annat 

programvaruverktyg som ger dig möjlighet att skapa 

Användargenererat Innehåll, Ladda upp det på din 

webbsida och erbjuda det till användare för att enkelt 

installeras på ett TomTominstrument  

TomTominnehåll all information, text, filer, script, grafik, foton, ljud, 

musik, videor, interaktiva funktioner eller annat liknande 

material skapat av TomTom eller dess leverantörer 
TomTominnehållstjänst alla TomTominnehållstjänsterna som görs tillgängliga för 

dig från eller genom en TomTomwebbsida, TomTom 

HOME, TomTominstrument eller annan 
TomTomapplikation.  

Ladda upp ladda upp, posta, inge eller dela 

Använda använda, ladda ned eller bli försedd med 

Användargenererat 
Innehåll 

allt navigationsinnehåll, information, text, filer, script, 
grafik, foton, ljud, musik, videor, interaktiva funktioner 

eller annat liknande material skapat av dig eller andra 

användare av TomTominnehållstjänsterna 

 
2) Omfattning 
a) Dessa Villkor är tillämpliga på användning av TomTominnehållstjänsterna med vars hjälp 

du kan i) Använda något TomTominnehåll eller som ii) tillåter dig att Ladda upp, 

Modifiera eller Använda något TomTominnehåll eller iii) ger dig tillgång till 
tredjepartsfunktionalitet eller iv) som ger dig möjlighet att erbjuda Användargenererat 

Innehåll på din webbsida 

b) TomTom förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg till dessa 
Villkor. Användning av häri nämnd programvara kan vara föremål för ytterligare villkor.  

c) Genom att använda en TomTominnehållstjänst accepterar du och blir bunden av alla häri 

angivna villkor och av alla ändringar och tillägg härtill.  

 

3) Licens till TomTominnehåll och TomTomknappen 
a) TomTom ger dig härmed en Licens att Använda TomTominnehållet och, i förekommande 

fall, TomTomknappen, uteslutande för personligt och privat bruk i enlighet med dessa 

Villkor. Du har inte rätt att Modifiera TomTominnehållet.  

b) Du har rätt att Använda TomTominnehållet på endast en dator eller ett instrument vid ett 
tillfälle och i kombination med endast ett navigationssystem. Du får inte tillhandahålla 

TomTominnehållet till annan, varken direkt eller indirekt, för deras eller någon annans 

användning.  
c) Denna Licens är icke-exklusiv och icke-överlåtbar, vilket innebär att TomTom har rätt att 

licensiera TomTominnehållet och TomTomknappen till andra användare och att du inte 
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kan överlåta din rätt att Använda TomTominnehållet och TomTomknappen till någon 

annan.  
d) Licensen innefattar varken någon rätt till framtida uppgraderingar, uppdateringar, tillägg, 

support eller teknisk assistans till TomTominnehållet eller TomTomknappen. Om du får 
uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg till TomTominnehållet eller TomTomknappen 

kommer användningen av sådana uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg att regleras 

av dessa Villkor eller andra villkor som du kommer att uppmanas att acceptera innan 
TomTom ger dig tillgång till den aktuella uppgraderingen, uppdateringen eller tillägget. 

TomTom förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående meddelande, avsluta, 

begränsa eller förändra TomTominnehållet, TomTomknappen liksom eventuella 

uppdateringar, uppgraderingar eller tilläggstjänster. 
e) Utan begränsning av övriga rättigheter har TomTom rätt att omedelbart säga upp 

Licensen om du väsentligen bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor. Om detta 

sker, måste du returnera eller förstöra sådant TomTominnehåll eller sådan TomTomknapp 

som du har i din besittning.  
 
4) Tillstånd att använda TomTominnehållstjänsterna och Användargenererat Innehåll 
a) TomTom ger dig tillstånd att ta del av och använda TomTominnehållstjänsterna och till 

att Ladda upp, Använda och Modifiera Användargenererat Innehåll uteslutande för 
personligt och privat bruk och att tillhandahålla TomTom kopior av sådant Modifierat 

Användargenererat Innehåll med hjälp av teknik eller andra medel som TomTom har 

gjort tillgängligt genom TomTominnehållstjänsterna, allt i enlighet med dessa Villkor. Du 
får inte ta del av och använda TomTominnehållstjänsterna, eller Ladda upp, Använda 

eller Modifiera Användargenererat Innehåll för reklam, promotion, marknadsföring eller 

andra kommersiella syften och/eller försäljningssyften.  
b) För det fall TomTominnehållstjänsterna tillhandahåller dig med en TomTomknapp, som 

ger dig möjlighet dig att Ladda upp Användargenererat Innehåll på din egen webbsida, får 

du bara visa TomTomknappen på din webbsida. TomTomknappen måste visas ensam, 

med ett minsta avstånd om fem (5) pixlar på vardera sidan om TomTomknappen till 
annan text eller grafik på din webbsida. Du har inte rätt att ta bort, förvanska eller ändra 

någon del av TomTomknappen (inklusive html-koden, någon annan programvarukod, 

upphovsrättsmärkning, varumärken eller annan äganderättsmärkning) eller på annat sätt 

ändra TomTomknappens storlek eller utseende på något sätt.  

c) TomTominnehållstjänsterna omfattar inte tillhandahållande av någon support eller teknisk 

assistans rörande användning eller underhåll av TomTominnehållstjänsterna eller 

Användargenererat Innehåll. 

d) TomTom kan, efter eget gottfinnande, samla in och behandla användningsstatistik 

relaterad till Användargenererat Innehåll för att förbättra sina produkter och/eller tjänster.  
e) TomTom förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående meddelande, att avsluta, 

begränsa eller förändra TomTominnehållstjänsterna. 
 
5) Tillstånd att använda Användargenererat Innehåll som erbjuds via en 

TomTomknapp 
a) I motsats till Punkt 4.a, ger TomTom dig endast rätten att Använda, men inte att 

Modifiera eller Ladda upp, sådant Användargenererat Innehåll som erbjudits dig via en 

TomTomknapp. 

b) I motsats till Punkt 11.c och 11.d, ger du TomTom endast rätten att Använda och Ladda 

upp sådant Användargenererat Innehåll som erbjudits via en TomTomknapp samt att 

länka till detta för att låta användare Använda sådant Användargenererat Innehåll utan att 

ge sådana användare rätt att Modifiera eller Ladda upp Användargenererat Innehåll.  

 

6) Kommersiell användning av TomTomknappen och Användargenererat Innehåll  
a) Med avvikelse från Punkt 3.a. och 4.a, har du rätt att få tillgång till och använda 

TomTomknappen och Ladda upp Användargenererat Innehåll till din webbsida för 

kommersiellt bruk med hjälp av TomTomknappen under förutsättning att du inte, vare sig 
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direkt eller indirekt, tar betalt av tredje man för Användning av sådant Användargenererat 

Innehåll eller ålägger några kommersiella eller andra restriktioner eller villkor som kan 

hindra sådan tredje man från att Använda or Användargenererat Innehåll i enlighet med 

dessa Villkor.   
b) För det fall du får tillgång till och använder TomTomknappen och Laddar upp 

Användargenererat Innehåll såsom angivet i punkt 6.a ovan, skall du: 
i. ha en upplysning på din webbsida som täcker (i) att TomTom, i den utsträckning det 

är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger sig alla garantier, skyldigheter och villkor, 

både uttryckliga, underförstådda eller till följd av lag, omfattande, men inte begränsat 

till, alla (om några) garantier, skyldigheter eller villkor om tillfredsställande kvalitet, 

om lämplighet för ett visst ändamål, om tillförlitlighet eller tillgänglighet, om 

precision eller fullständighet vad gäller svar, om resultat, om fackmannamässigt 

utförande, om avsaknad av virus, om intrång i tredje mans rätt och om skälig omsorg 

eller skicklighet, allt avseende TomTomknappen eller Användargenererat Innehåll, 

(ii) TomTom skall ej ha någon skyldighet att tillhandahålla dig eller andra användare 

support eller teknisk assistans avseende användning och underhåll av 
TomTomknappen eller Användargenererat Innehåll, och (iii) TomTom ansvarar inte, 

varken gentemot dig, användaren eller någon annan part, för några direkta eller 

indirekta skador, inklusive följdskador, eller annan skada till följd av att ha Använt 
eller Laddat upp TomTomknappen respektive Användargenererat Innehåll. 

ii. försvara och hålla TomTom skadeslöst från alla krav, stämningar, förluster, skador, 

kostnader och utgifter (inklusive ombudskostnader) du ådragit dig från tredje man 
och som är ett resultat av eller rör (i) din underlåtenhet att följa någon bestämmelse i 

dessa Villkor (ii) att du Använt eller Laddat upp TomTomknappen respektive 

Användargenererat Innehåll, (iii) alla utfästelser, garantier, eller andra skriftliga eller 

muntliga utfästelser du gjort rörande TomTomknappen eller Användargenererat 

Innehåll, annat än vad TomTom medgivit skriftligen, (iv) någon försäkran om att 

Användargenererat Innehåll gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.  
iii. endast använda TomTomknappen I enlighet med TomToms varumärkesriktlinjer, om 

tillgängliga.   
 
7) Allmänna Restriktioner 
a) Uthyrning, utlåning, offentligt framförande eller sändning eller någon annan form av 

distribution av TomTominnehållstjänsterna, TomTominnehåll eller (Modifierat) 

Användargenererat Innehåll är förbjudet. Utöver vad som följer av tillämplig lag eller vad 

som uttryckligen medges genom någon teknik eller annat medel som TomTom har gjort 

tillgängligt genom TomTominnehållstjänsterna, får varken du, eller någon annan med ditt 

tillstånd, förändra, förvränga eller modifiera TomTominnehållstjänsterna, 
TomTomknappen, TomTominnehåll eller Användargenererat Innehåll eller någon del 

därav, för att analysera sådant material genom att återskapa, dekompilera eller plocka isär 

TomTominnehållstjänsterna, TomTomknappen, TomTominnehåll eller 
Användargenererat Innehåll eller någon del därav för att knäcka eller kringgå kryptering 

eller att möjliggöra för tredje man att göra det.  

b) Du får inte använda eller starta något automatiserat system, omfattande men inte 
begränsat till “robotar” och “spindlar” som bereder sig tillgång till 

TomTominnehållstjänsterna på ett sätt som skickar fler meddelanden eller förfrågningar 

till TomToms servrar än vad någon vanlig, privat användare av 

TomTominnehållstjänsterna skäligen kan förväntas göra under en motsvarande tid genom 

användning av konventionella system.  
c) Genom att bereda dig tillgång till eller använda TomTominnehållstjänsterna, går du med 

på att avstå från allt otillbörligt uppträdande, vilket inkluderar  
i. att utan tillåtelse försöka få tillgång till eller störa en annan användares konto, datorer 

eller nätverk; 
ii. på något sätt erhålla eller försöka erhålla uppgifter från TomTominnehållstjänsterna, 

med undantag för om TomTom avser att tillhandahålla sådana uppgifter eller gör det 
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tillgängligt för dig;  

iii. direkt eller indirekt tar betalt av någon tredje man för användningen av 

TomTominnehållstjänsterna; 

iv. visa TomTomknappen, om någon, på ett sätt som antyder samhörighet med TomTom, 
eller att TomTom sponsrar eller rekommenderar Användargenererat Innehåll, på ett 

sätt som är vilseledande, stötande, skadligt, anstötligt, förolämpande, obscent, 

vulgärt, hatfyllt, som gör intrång i tredje mans rätt, eller på något annat sätt är olagligt 

eller skadar TomToms immaterielle rättigheter; 
v. speglar eller sätter in någon TomTom webbsida eller TomTom HOME-sida i en 

frame på din webbsida, omfattande men inte begränsat till den sida som visas efter att 

ha klickat på TomTomknappen; 
vi. använda TomTominnehållstjänsterna på ett sätt som är olagligt eller bryter mot dessa 

Villkor;  
vii. skapar en falsk identitet i syfte att vilseleda andra;  

viii. bryter mot någon uppförandekod eller andra (varumärkes-) riktlinjer som kan vara 

tillämpliga på TomTominnehållstjänsterna;  
ix. använda (någon del av) TomTominnehållstjänsterna för att samla in information om 

tredje man, inklusive e-postadresser och personuppgifter. 

 

8) Ladda upp Användargenererat Innehåll 
a) Utöver vad som följer av de allmänna villkoren och bestämmelserna i Punkterna 6 och 7 

ovan, får du inte Ladda upp något Användargenererat Innehåll som: 

i. är stötande, hotfullt, skadligt, anstötligt, förolämpande, obscent, vulgärt, hatfyllt, som 

gör intrång i tredje mans rätt, eller på något annat sätt är olagligt; 

ii. som främjar olagliga aktiviteter eller uppförande som är stötande, hotfullt, skadligt, 

anstötligt, förolämpande, obscent, vulgärt, hatfyllt, som gör intrång i tredje mans rätt, 

eller på något annat sätt är olagligt; 

iii. som främjar information du vet är falsk eller vilseledande;  
iv. (kan vara) skadlig för TomToms affärer såsom, men inte begränsat till, 

Användargenererat Innehåll rörande kartor eller säkerhets (kamera) information;  

v. är skyddat av upphovsrätt, affärshemlighet eller föremål för någon annan immateriell 
rättighet tillhörig tredje man eller rör dennes privatliv såvida inte du är innehavaren 

av dessa rättigheter eller har uttryckligt medgivande från den rätte ägaren till att 

Ladda upp sådant Användargenererat Innehåll och till att ge TomTom och alla andra 

användare av TomTominnehållstjänsterna alla rättigheter förknippande därmed; 

vi. tillhandahåller personuppgifter såsom telefonnummer, hem- eller e-postadresser, 

namn, utan uttryckligt medgivande från den som personuppgifterna rör; 

vii. innefattar överföring av masspost, spam eller skräppost; 

viii. innehåller behörighetsberoende eller lösenordsskyddade sidor eller dolda sidor eller 

bilder;  
ix. innefattar kommersiella aktiviteter eller försäljning förutom vad som uttryckligen 

följer av dessa Villkor eller av TomToms föregående skriftliga samtycke;  

x. omfattar att skicka eller annars tillhandahålla material som innehåller virus, Trojaner, 

maskar, tidsinställda bomber, eller andra liknande program som kan störa driften av 

TomToms servrar, datorer, nätverk eller användares konton, datorer, nätverk eller 

TomTominstrument. 

 

9) Tredjemansmaterial 
TomTom har rätt att använda tredje mans programvarukod, data, information 

funktionalitet, annat innehåll och algoritmer (“Tredjemansmaterial”) i sina 
TomTominnehållstjänsterna och TomTominnehåll. Användningen av Tredjemansmaterial 

som inkluderas i TomTominnehållstjänsterna och TomTominnehåll kan vara reglerade av 

andra villkor. De officiella upphovsrättsmärkningarna och särskilda licensvillkoren till 
sådant Tredjemansmaterial skall vara tillgängliga på eller via vår webbsida. 
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http://www.tomtom.com/legal. Du bekräftar härmed att din användning av 

TomTominnehållstjänsterna innebär att du har läst och accepterat de villkor för allt 

Tredjemansmaterial som är inkluderat i TomTominnehållstjänsterna eller 

TomTominnehållet, om något. 
 
10) Tillgång till TomTominnehållstjänsterna 
a) För att få tillgång till eller använda vissa av funktionerna i TomTominnehållstjänsterna, 

kan du behöva registrera dig hos TomTom eller skapa ett MyTomTomkonto.  

b) Du svarar för all aktivitet som företas med ditt konto. Du är ansvarig för ditt eget 

användarnamn och därtill hänförlig aktivitet. Du skall inte dela ditt användarnamn med 

någon tredje man och du skall inte ge annan tillstånd att bereda sig tillgång till eller 

använda TomTominnehållstjänsterna för din räkning. 

c) Du måste omedelbart meddela TomTom om du blir medveten om att tredje man, utan ditt 

tillstånd, bereder sig tillgång till eller använder TomTominnehållstjänsterna med ditt 

konto liksom alla andra möjliga säkerhetsöverträdelser rörande 

TomTominnehållstjänsterna.  

 
11) Äganderättigheter 
a) Upphovsrätt och andra immateriella, industriella och/eller andra äganderättigheter 

avseende TomTominnehållstjänsterna, inklusive TomTomknappen, och 

TomTominnehållet, till alla varumärken, bilder, logotyper eller namn däri och till alla 

kopior därav, innehas av TomTom och/eller dess leverantörer. TomTom förbehåller sig 
alla rättigheter som inte uttryckligen tillhandahålls dig enligt dessa Villkor. Du får inte 

kopiera, ladda upp eller ned, sprida, sända eller på annat sätt reproducera 

TomTominnehåll eller en TomTomknapp, med undantag för en kopia uteslutande för 

arkiv- eller säkerhetsändamål. Du erhåller inte någon äganderätt till TomTominnehållet 

eller TomTomknappen. 

b) TomTom har ingen äganderätt till Användargenererat Innehåll. Du intygar och garanterar 

att du äger eller har nödvändiga licenser, rättigheter, medgivanden och tillstånd att Ladda 
upp det Användargenererade Innehållet och till att ge TomTom alla de rättigheter som 

följer av dessa Villkor, inklusive rätten att ge andra användare av 

TomTominnehållstjänsterna tillstånd att Använda, Modifiera och Ladda upp sådant 

(Modifierat) Användargenererat Innehåll i enlighet med dessa Villkor.  

c) Genom att Ladda upp Användargenererat Innehåll, bibehåller du alla rättigheter därtill, 

men du ger härmed TomTom en i tid obegränsad, oåterkallelig, icke-exklusiv, 

vederlagsfri, överlåtbar licens att i hela världen, Använda, Ladda upp, Modifiera, 

distribuera, underlicensiera, återskapa, dekompilera och plocka isär och visa sådant 

Användargenererat Innehåll eller länkar till det i alla former och genom alla medier. 
d) Du upplåter härmed en rätt åt TomTom att tillåta andra användare av 

TomTominnehållstjänsterna att Använda, Modifiera och Ladda upp allt (Modifierat) 

Användargenererat Innehåll som du har Laddat upp med hjälp av 
TomTominnehållstjänsterna i enlighet med dessa Villkor.  

 

12) Missbruk och borttagningspolicy 
a) Du är ensamt ansvarig för allt Användargenererat Innehåll som du Laddar upp och för din 

samverkan med tredje man genom TomTominnehållstjänsterna. Vid upplysning om att 

något Användargenererat Innehåll bryter mot någon del av Punkt 8a eller någon annan del 

av dessa Villkor eller gör intrång i någon tredje mans rätt, kan TomTom ta bort sådant 

Användargenererat Innehåll utan föregående meddelande. TomTom har rätt att avsluta 

din tillgång till och användning av TomTominnehållstjänsterna för att ha Laddat upp 

sådant Användargenererat Innehåll.  

b) TomTom tar inget ansvar för att övervaka några TomTominnehållstjänsterna eller 

Användargenererat Innehåll.  
c) Om du får vetskap om att någon användare av TomTominnehållstjänsterna missbrukar 

dem, ber TomTom dig att rapportera sådant missbruk till TomTom genom att klicka på 
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knappen som TomTom tillhandahåller för detta syfte på TomToms webbsidor.  

 

13) Garanti 
a) TomTom garanterar inte att TomTominnehållstjänsterna, TomTomknappen, 

TomTominnehåll, Användargenererat Innehåll eller någon funktionalitet tillhandahållen 

av tredje man genom TomTominnehållstjänsterna fungerar helt felfritt, att all information 

som tillhandahålls är riktig eller att tredjemansfunktionalitet alltid kommer att vara 
tillgänglig eller i drift. Räknefel kan förekomma vid Användning, Uppladdning eller 

Modifiering av TomTominnehållstjänsterna, TomTominnehåll, Användargenererat 

Innehåll eller tredjemansfunktionalitet i ett navigationssystem som de som orsakas av 

lokala miljöförhållanden och/eller ofullständiga eller felaktiga uppgifter.  

b) TomTom tillhandahåller eller tillgängliggör TomTominnehållstjänsterna, 

TomTomknappen, TomTominnehåll, Användargenererat Innehåll och 

tredjemansfunktionalitet “I BEFINTLIGT SKICK OCH MED ALLA FEL” och frånsäger 

sig härmed alla andra garantier, skyldigheter och villkor, både uttryckliga, underförstådda 

och lagstadgade, omfattande, men inte begränsat till, alla (om några) garantier, 
skyldigheter eller villkor om tillfredsställande kvalitet, om lämplighet för ett visst 

ändamål, om tillförlitlighet eller tillgänglighet, om precision eller fullständighet vad gäller 

svar, om resultat, om fackmannamässigt utförande, om avsaknad av virus, om intrång i 
tredje mans rätt och om skälig omsorg eller skicklighet, allt avseende 

TomTominnehållstjänsterna, TomTomknappen, TomTominnehåll, Användargenererat 

Innehåll eller tredjemansfunktionalitet. Samma frånsägande av garantier, skyldigheter 
eller villkor är tillämplig på tillhandahållande, eller bristande tillhandahållande, av 

support eller andra tjänster, information, programvara och därmed förknippat innehåll 

genom TomTominnehållstjänsterna, TomTomknappen, TomTominnehåll, 

Användargenererat Innehåll eller tredjemansfunktionalitet eller som annars följer av din 

tillgång till eller Användning, Uppladdning eller Modifiering av 

TomTominnehållstjänsterna, TomTomknappen, TomTominnehåll, Användargenererat 

Innehåll eller tredjemansfunktionalitet. Vidare ges inga garantier eller villkor om rätt eller 
intrång avseende TomTominnehållstjänsterna, TomTomknappen, TomTominnehåll, 

Användargenererat Innehåll eller tredjemansfunktionalitet tillhandahållen genom 

TomTominnehållstjänsterna.  

c) TomTom kan vara beroende av tredje man för att tillhandahålla vissa (delar av) 

TomTominnehållstjänsterna såsom när TomTominnehållstjänsten innefattar 

tillgängliggörande av tredjemansfunktionalitet. TomTom garanterar inte att sådan 

tredjemansfunktionalitet kommer att fortsätta att vara tillgänglig för dig vid var tid och 

skall ha rätten att sluta tillgängliggöra sådan tredjemansfunktionalitet när detta inte längre 

skäligen kan krävas av TomTom utan skyldighet att utge någon kompensation till följd 
därav.  

 

14) Ansvar 
a) TomTom stödjer inte Användargenererat Innehåll eller någon åsikt, rekommendation, 

eller råd uttryckt däri och TomTom frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med 

din tillgång till och användning av sådant Användargenererat Innehåll.  
b) I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag skall varken TomTom, dess 

leverantörer eller dess underleverantörer hållas ansvariga gentemot dig eller tredje man 

för någon skada, vare sig direkt eller indirekt, inklusive följdskada och annan skada, (I 

varje enskilt fall omfattande, men inte begränsat till, skador på grund av bristande 

möjlighet att få tillgång till, Använda, Ladda upp eller Modifiera, 

TomTominnehållstjänsterna, TomTomknappen, TomTominnehåll, Användargenererat 

Innehåll eller funktionalitet tillhandahållen av tredje man genom 

TomTominnehållstjänsterna, förlust av data, affärsförlust, intäktsförlust, driftavbrott eller 

liknande) till följd av användningen eller bristen på användning av 
TomTominnehållstjänsterna, TomTomknappen, TomTominnehåll, Användargenererat 

Innehåll, eller funktionalitet tillhandahållen av tredje man genom 
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TomTominnehållstjänsterna eller otillåten tillgång till ditt konto, även om TomTom har 

blivit upplyst om att sådana skador kan uppstå.  

c) TomTom skall inte ansvara för (i) bedrägeri utfört av dess anställda, agenter och/eller 

användare av TomTominnehållstjänsterna; eller (ii) vilseledande uttalanden gjorda av 
dess anställda, agenter och/eller användare av TomTominnehållstjänsterna. 

d) Oaktat det ovan stadgade och allt annat i dessa Villkor, skall inget i dessa Villkor 

begränsa parts ansvar för dödsfall eller personskada till följd av den partens oaktsamhet. 
e) Ovanstående ansvarsbegränsning inverkar inte på några rättigheter som följer av 

tillämplig nationell lag. 

 

15) Avgifter 
TomTom erbjuder dig tillgång till TomTominnehållstjänsterna kostnadsfritt. TomTom 

förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med att erbjuda 

TomTominnehållstjänsterna kostnadsfritt. TomTom kommer att informera dig om en 

TomTominnehållstjänst kommer att erbjudas mot en avgift i framtiden. I sådant fall, kan 

du välja att antingen fortsätta att använda TomTominnehållstjänsterna mot sådan avgift 
eller att upphöra med din användning av TomTominnehållstjänsterna. 

 

16) Force Majeure 
Med Force majeure avses sådana omständigheter utom TomToms skäliga kontroll som 

hindrar TomToms fullgörande av sina åtaganden  dessa Villkor och som inte är hänförliga 

till TomTom. F I en force majeuresituation skall alla TomToms skyldigheter tillfälligt 
upphöra. Skulle den period som TomTom inte kan fullgöra sina åtaganden till följd av 

force majeure pågå lägre än nittio (90) kalenderdagar, skall TomTom ha rätt att säga upp 

avtalet om TomTominnehållstjänsterna utan skyldighet att betala någon ersättning till 

följd av avtalets upphörande. 

 

17) Privacy Policy 
a) TomTom kommer inte att avslöja information om dina persondetaljer, ditt konto eller 

dina affärer för tredje man, förutom enligt TomToms Privacy Policy som återfinns på 

webbplatsen http://www.tomtom.com/legal. Du bekräftar härmed att du har läst och 

accepterat denna Privacy Policy. 

b) TomTom kommer inte att övervaka ditt Användargenererade Innehåll, så all personlig 

information som du av misstag Laddar upp som en del av sådant Användargenererat 

Innehåll kommer att vara synlig för andra användare av TomTominnehållstjänsterna.  

 

18) Länkar till Tredje mans webbsidor 
TomTom tar inget ansvar för innehållet i någon tredje mans webbsida, tjänster eller 
funktionalitet, några länkar som återfinns på tredje mans webbsidor eller tjänster eller 

några ändringar eller uppdateringar av tredje, mans webbsidor eller tjänster. I de fall 

TomTom tillhandahåller länkar och/eller tillgång till tredje mans webbsidor, tjänster 
och/eller funktionalitet är detta endast för din bekvämlighet och inkluderandet av 

eventuella länkar innebär inte att TomTom stödjer sådan tredje mans webbsida, tjänst 

eller funktionalitet. 
 

19) Tredje Mans Rättigheter 
Tredje man har ingen rätt enligt tillämplig lag att påkalla de tredjemansrättigheter som 

följer av dessa Villkor, men detta inverkar inte på tredje mans rätt till kompensation som 

följer av sådan tillämplig lag  

 

20) Överlevnad 
Alla bestämmelser i dessa Villkor som genom sin natur sträcker sig bortom upphörande 

av avtalet avseende TomTominnehållstjänsterna skall gälla även fortsatt. 
 

21) Avskiljande 
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Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinnes vara ogiltig, ej verkställbar eller olaglig, 

skall övriga bestämmelser fortsätta att gälla. Du och TomTom skall anses ha 

överenskommit nya villkor som ersätter sådana ogiltiga bestämmelser. Dessa nya villkor 

skall tolkas, vad gäller deras innehåll och effekt, så likt originaltexten som möjligt men på 
så sätt att rättigheter följer av dem. 

 

22) Lag 
Dessa Villkor och alla tvister hänförliga därtill eller till användningen av 

TomTominnehållstjänsterna, TomTominnehåll, Användargenererat Innehåll eller annars, 

regleras av det lands lag där du har ditt säte eller bor. Förenta Nationernas konvention om 

internationella köp (CISG) skall inte tillämpas på dessa Villkor. Alla tvister hänförliga till 

dessa Villkor skall avgöras av allmän domstol där du har ditt säte eller bor, som skall vara 

exklusivt forum rörande sådana tvister. 
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