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Brugsbetingelser 

 
1. Tak for dit besøg her på Tomtoms website http://www.tomtom.com. Det er A) 
TomTom N.V. B) TomTom Internationaal B.V. C) TomTom Sales B.V (i det 
følgende: ‘TomTom’) der står bag dette website. Ved at besøge og bruge websitet 
accepterer du disse brugsbetingelser (i det følgende: ’Brugsbetingelser’) og alle andre 
betingelser, som der henvises til og/eller der står andetsteds på dette website.  
 
2. Hvis du ikke er indforstået med disse brugsbetingelser, bedes du undlade at bruge 
dette website. Hvis du ikke er indforstået med de ekstra betingelser, der finder 
anvendelse på specifikke materialer, indhold, produkter, tjenester eller information, 
som findes på eller stilles til rådighed gennem dette website (herunder bl.a. software, 
audio, video, tekst og billeder, domænenavne, slogans, layout og look-and-feel på 
dette website) ('Materialer') eller finder anvendelse på transaktioner der gennemføres 
via dette website (som fx køb af TomTom-produkter og tjenester), bedes du undlade 
at bruge den del af websitet, som vedrører dette, og/eller ikke gennemføre 
transaktionen.  
 
3. TomTom kan til enhver tid ændre disse Brugsbetingelser. De ændrede 
Brugsbetingelser træder i kraft på det tidspunkt de offentliggøres på websitet. Det kan 
anbefales at besøge websitet jævnligt. Det er muligt, at afvigende betingelser finder 
anvendelse på andre websites af TomTom. Desuden er det muligt, at specifikke 
betingelser (fx pågældende slutbrugerlicensaftale) finder anvendelse på specifikke 
Materialer eller transaktioner, som gennemføres via dette website, og kan du blive 
bedt om at udtrykkeligt acceptere disse betingelser. Sådanne betingelser kan gælde 
enten som tillæg til eller, såfremt og i det omfang de er i modstrid med indholdet eller 
formålet af nærværende Brugsbetingelser, have forrang for nærværende 
Brugsbetingelser.  
 
4. Trods anvendelse af den største omhyggelighed med henblik på at opnå, at 
informationen på dette website er korrekt, frasiger TomTom sig ethvert ansvar i den 
forbindelse. Dette website og Materialerne tilbydes ‘som de er’ og ‘som de 
forefindes’.  
 
5. Dette website kan referere til specifikke TomTom-produkter og tjenester som ikke 
er tilgængelige eller vil blive tilgængelige i et bestemt land i fremtiden. For yderligere 
informationer kan du kontakte vores lokale repræsentant.  
 
6. TOMTOM UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGT 
ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTIER VEDRØRENDE 
SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER, HVAD 
MATERIALERNE ANGÅR, UNDLADELSE AF KRÆNKELSE AF 
INTELLEKTUEL EJENDOMSRET, OG/ELLER GARANTI FOR AT WEBSITET 
OG MATERIALERNE FUNGERER. TOMTOM UDSTEDER INGEN 
GARANTIER FOR WEBSITETS SIKKERHED; DU FORSTÅR AT 
INFORMATION KAN DANNE MÅL FOR ANDRE UNDER FORSENDELSEN. 
TOMTOM UDSTEDER INGEN GARANTIER FOR WEBSITETS 
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TILGÆNGELIGHED ELLER AT DE SERVER, SOM STILLER WEBSITET TIL 
RÅDIGHED, FUNGERER, ELLER AT DE ELEKTRONISKE BESKEDER, SOM 
SENDES AF TOMTOM, ER FRIE FOR VIRA OG ANDRE SKADELIGE 
ELEMENTER. 
 
7. I det videste omfang, det er tilladt iht. gældende love, kan hverken TomTom eller 
dens associerede selskaber, leverandør eller underleverandør, holdes ansvarlige over 
for dig eller nogen tredjepart for direkte, indirekte, tilfældig eller følgeskade 
(herunder i hvert fald skade der er opstået på grund af at websitet ikke kunne bruges, 
tab af data eller oplysninger, tabt fortjeneste eller indtægt, tab af kontrakter eller 
ordrer, skade som følge af driftstab eller andre skader) som følge af eller i forbindelse 
med brugen af dette website, eller brugen af Materialerne, eller umuligheden at bruge 
dette website eller Materialerne, selv om TomTom er underrettet om muligheden at 
sådanne skader kunne opstå.   
 
8. Henvisninger til tredjepartswebsites eller andre steder som tredjeparter 
administrerer (‘links’), er udelukkende medtaget for din bekvemmeligheds skyld, og 
skal ikke fortolkes således at vi erklærer os enige i indholdet på de pågældende 
websites. Hvis du gør brug af disse links, forlader du vores website. Vi udøver ingen 
kontrol af disse websites og vi frasiger os ethvert ansvar for websitenes indhold. Vi 
gør dig opmærksom på, at TomToms politik til beskyttelse af personlige oplysninger 
ikke finder anvendelse på tredjepartswebsites. 
 
9. Du erklærer dig indforstået med, at du udelukkende anvender websitet til 
retmæssige formål. Det er ikke tilladt at foretage sig noget, der kan skade websitets 
sikkerhed, spærrer for adgang til websitet, eller på anden måde skader websitet eller 
Materialerne. Du må hverken tilføje noget til websitet, fjerne Materialer fra websitet 
eller på anden måde tilpasse Materialerne, eller forsøge at få adgang til Materialer der 
ikke er tiltænkt dig. Du erklærer dig indforstået med, at du ikke anvender websitet på 
en måde der er i strid med tredjeparts rettigheder. 
 
10. Alle Materialer beskyttes af ophavsrettigheder eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og tilhører TomTom eller dens licensgivere. Alle rettigheder der 
er knyttet til Materialerne forbeholdes, undtagen i tilfælde hvor der udtrykkeligt er 
givet en brugsret til (en del af) Materialerne. Materialerne må kun reproduceres eller 
distribueres i uændret form og kun til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre 
andet er bestemt. Enhver anden brug af Materialerne, herunder bl.a. distribution, 
ændring, offentliggørelse, mangfoldiggørelse eller forsendelse uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra TomTom er strengt forbudt. Meddelelser om TomToms ellers 
dens licensgiveres (intellektuelle) ejendomsrettigheder til Materialerne må ikke 
fjernes. 
 
11. Den pågældende licensaftale finder anvendelse på software der kan downloades 
via dette website. Medmindre anderledes bestemmes i den pågældende licensaftale, 
kan softwaren udelukkende hentes til brug for slutbrugere, og fremstilling af 
yderligere kopier, mangfoldiggørelse eller yderligere distribution af softwaren er 
udtrykkeligt forbudt. Softwaren dækkes udelukkende af de garantier, som 
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udtrykkeligt udstedes i den pågældende licensaftale. TomTom frasiger sig 
udtrykkeligt alle andre garantier af enhver art. 
 
12. Alle informationer eller materialer som du har sendt via eller i forbindelse med 
websitet (‘Information’) behandles som ikke-fortrolig og bliver omgående TomToms 
ejendom. TomTom politik til beskyttelse af personlige oplysninger finder anvendelse 
i den forbindelse. TomTom må bruge Informationen, såfremt TomTom ønsker det, et 
hvilket som helst sted i verden, uden forpligtelse til godtgørelse og fri for ideelle 
rettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder og andre ejendomsrettigheder.  
 
13. Informationen på websitet har ikke til formål at danne et grundlag til evaluering 
eller vedtagelse af beslutninger, og kan ikke fortolkes som en invitation til at købe 
aktier eller på anden måde handle i aktier i TomTom N.V. Enhver beslutning om 
investering eller desinvestering sker på investorens ejet ansvar. 
 
14. Dette website bruger ‘cookies’ til at samle oplysninger om websitets besøgere og 
brugerne af vores tjenester. Flere informationer om cookies finder du. TomTom 
samler (personlige) oplysninger om dig via dette website, og vil overholde TomToms 
politik <http://www.tomtom.com/legal/privacy/> til beskyttelse af personlige 
oplysninger når der gøres brug af disse oplysninger.  
 
15. Nærværende Brugsbetingelser og enhver tvist, der måtte opstå i sammenhæng 
med eller som følge af nærværende Brugsbetingelser, er underlagt nederlandsk ret, 
medmindre lovkonfliktregler bestemmer at et andet lands love finder anvendelse. Alle 
tvister der måtte opstå som følge af eller i sammenhæng med Brugsbetingelserne, 
afgøres af retten i Amsterdam, der har enekompetence til at dømme tvisten.  
 
16. Hvis du har et spørgsmål, anmodning eller forslag, kan du kontakte os via vores 
website http://www.tomtom.com/support . Vi behandler spørgsmål, anmodninger og 
forslag omhyggeligt.  
 

 
 


