
 
 
 
 
 

 - 1 - 

 
  

Condicions d’ús 
 

1. Gràcies per la seva visita a TomTom http:www.tomtom.com. A) TomTom N.V. B) 
TomTom Internationaal B.V. C) TomTom Sales B.V. (en endavant ‘TomTom’) posen 
a la seva disposició aquest lloc web. Visitar i utilitzar el lloc web implica que accepta 
que aquestes condicions d’ús (en endavant ‘Condicions d’ús’) són aplicables, així 
com totes les condicions a les quals es refereixen i/o que s’indiquen en qualsevol 
apartat de la web. Així mateix, implica que vostè accepta aquestes condicions. 
 
2. Si no accepta aquestes condicions, cal no utilitzar aquest lloc web. Si no accepta 
qualssevol condicions addicionals aplicables a materials específics, contingut, 
productes, serveis o informació inclosos o disponibles via aquest lloc web 
(comprenent-hi entre d’altres programari, àudio, vídeo, text i fotos, noms de domini, 
eslògans, compaginació i look-and-feel de la web) (‘Materials’), o condicions 
aplicables a les transaccions a portar a terme via aquest lloc web (com ara l’adquisició 
de productes i serveis de TomTom), cal no utilitzar la part corresponent de la web i/o 
no portar a terme la transacció. 
 
3. TomTom podrà modificar aquestes Condicions d’ús en qualsevol moment. Les 
Condicions d’ús modificades seguiran vigents des del moment de la seva publicació a 
la web. El preguem que visiti aquesta pàgina web amb freqüència. És possible que 
siguin aplicables condicions diferents a d’altres llocs web de TomTom. A més, 
condicions específiques (com ara el contracte de llicència de l’usuari final 
d’aplicació) són aplicables a Materials específics o transaccions portades a terme via 
aquesta web i podem pregar-li que accepti explícitament aquestes condicions. Les 
condicions en qüestió poden ésser vigents complementant aquestes Condicions. Així 
mateix, i si no són compatibles amb el contingut o el significat d’aquestes Condicions 
d’ús, poden prevaler amb relació a aquestes Condicions d’ús. 
 
4. Encara que s’ha procurat actuar amb diligència per a assegurar l’exactitud de la 
informació que apareix al lloc web, TomTom no n’accepta cap responsabilitat. 
Aquesta web i els Materials s’ofereixen ‘a l’estat en el qual es trobin’ i ‘segons la seva 
disponibilitat’. 
 
5. Aquest lloc web pot referir-se a productes i serveis TomTom específics que ja no 
són disponibles o que seran disponibles en qualsevol moment en un país determinat. 
Per a més informació pot posar-se en contacte amb el nostre representant local. 
 
6. TOMTOM QUEDA EXIMIT, EXPRESSAMENT O TÀCITAMENT, DE 
QUALSEVOL GARANTIA, INCLOSES LES GARANTIES QUANT A LA 
VENDIBILITAT, L’ADEQUACIÓ PER A UNA FINALITAT DETERMINADA I 
LA GARANTIA QUE ELS MATERIALS NO VIOLIN CAP DRET I/O LA 
GARANTIA QUANT AL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB O ELS 
MATERIALS. TOMTOM TAMBÉ QUEDA EXIMIT DE QUALSEVOL 
GARANTIA QUANT A LA SEGURETAT DEL LLOC WEB; VOSTÈ RECONEIX 
QUE LA INFORMACIÓ POT ÉSSER INTERCEPTADA. TOMTOM NO 
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GARANTEIX L’ACCESSIBILITAT DEL LLOC WEB NI L’ABSÈNCIA DE 
VIRUS INFORMÀTICS O ALTRES ELEMENTS DANYOSOS PER PART DELS 
SERVIDORS WEB.  
 
7. Dins l’àmbit més ampli permès per la llei aplicable, tant TomTom com qualsevol 
altra empresa d’un grup relacionat a TomTom, proveïdor o subcontractista queden 
exonerats de tota responsabilitat vers vostè o qualsevol tercer davant qualsevol dany, 
directe o indirecte, sigui incidental o com conseqüència de l’ús (que en tot cas inclou 
danys causats per la impossibilitat d’utilitzar el lloc web, pèrdua de dades o 
informació, pèrdua de beneficis o ingressos, pèrdua de contractes o encàrrecs, danys 
resultants de l’estancament de l’empresa o qualsevol altre dany) que pugui derivar-se 
de l’ús d’aquest lloc web o relacionats amb aquest ús o de l’ús dels Materials, així 
com de la impossibilitat d’utilitzar aquest lloc web o els Materials, àdhuc si TomTom 
està al corrent de possibles danys que poguessin ocórrer.  
 
8. A la nostre web hi hem inclòs referències a llocs webs de tercers (‘enllaços’) amb 
l’única finalitat de facilitar-li-hi l’accés. La inclusió d’aquests enllaços no implica que 
subscriguem el contingut d’aquesta web. Si utilitza aquests enllaços, deixa el nostre 
lloc web. No portem cap control d’aquestes web ni de cap manera TomTom es fa 
responsable del seu contingut. Les avisem que la nostra política de confidencialitat no 
és aplicable als llocs web de tercers. 
 
9. Vostè accepta utilitzar aquest lloc web exclusivament per a actes lícits. No es 
permet dur a terme cap actuació que pogués afectar la seguritat de la web, bloquejar 
l’accés a la web o perjudicar de qualsevol altra manera la web o els Materials. No pot 
afegir res a la web, ni suprimir Materials de la web o alterar de qualsevol altra manera 
els Materials o intentar tenir accés als Materials dels quals no és el destinatari. Vosté 
accepta no utilitzar la web de cap manera que pogués vulnerar els drets d’altri. 
 
10. Tots els Materials estan protegits per la normativa de dret d’autor i tot els altres 
drets de propietat inteŀlectual, dels quals són titulars TomTom i els seus llicenciants. 
TomTom té reservats tots els drets dels Materials, exceptuant el dret d’ús dels 
Materials o part d’ells pel qual s’ha concedit una prèvia i expressa autorització. 
Excepte si s’han estipulat altres condicions, vostè només queda autoritzat a reproduir 
o distribuir pel seu ús personal i sense finalitat lucrativa els Materials sense modificar. 
Queda prohibit qualsevol altre ús dels Materials, inclosos la seva distribució, 
alteració, comunicació publica, reproducció o tramesa sensa la nostra prèvia i 
expressa autorització escrita. No es permet suprimir cap referència als Materials pel 
que fa als drets de propietat (inteŀlectual) de TomTom o dels sus llicenciants.  
 
11. El contracte de llicència d’aplicació és aplicable al programari que es pot baixar 
via aquest lloc web. Excepte si s’han estipulat altres condicions al contracte de 
llicència, el programari només es subministra per l’ús d‘usuaris finals, i queda 
prohibit expressament copiar, reproduir o distribuir el programari. Quant al 
programari, hi són aplicables exclusivament les garanties estipulades expressament al 
contract de llicència d’aplicació. TomTom queda eximit expressament de qualssevol 
altres garanties.  
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12. Qualsevol informació o material que vostè envia via o amb relació a aquesta web 
(‘Informació’) es tractarà com si no fos confidencial i passarà tot seguit a la propietat 
de TomTom. S’hi aplicarà la política de privacitat de TomTom. TomTom pot utilitzar 
aquesta informació, si així ho desitgi, en qualsevol indret del món, sense cap obligació 
de compensació i lliure de drets de la personalitat, drets de propietat inteŀlectual i 
altres drets de propietat. 
 
13. La informació al lloc web no s’ha publicat per servir de base a qualsevol evaluació 
o decisió, i no pot considerar-se com una incitació a la compra d’accions o a qualsevol 
altre negoci concernent les accions de TomTom N.V. Qualsevol decisió de procedir a 
la inversió o desinversió és la responsabilitat de l’inversor. 
 
14. Aquest lloc web fa servir galetes per generar arxius d’informació sobre els 
visitants de la web i els usuaris dels nostres serveis. Faci clic 
http://www.tomtom.com/legal/privacy per a trobar-ne més informació. Via aquest lloc 
web TomTom genera informació (personal) sobre vostè. En utilitzar aquesta 
informació complirà la seva política de privacitat.  
 
15. Les presents Condicions d’ús i tot conflicte que es derivi de les presents 
Condicions d’ús es regeixen per la legislació holandesa, exceptuant-ne les regles del 
dret de conflictes que conduïssin a l’aplicació del dret d’un altre país. Tots els 
conflictes derivats de les Condicions de l’ús o relacionats amb aquestes es resoldran 
mitjançant l’arbitratge del jutjat d’Amsterdam, que té la competència exclusiva de 
conèixer-los. 
 
16. Si té una pregunta, una demanda o un suggeriment, pot posar-se en contacte amb 
nosaltres via el nostre lloc web http://www.tomtom.com/support. Tractarem amb 
diligència les seves preguntes, demandes i suggeriments. 
 
 


