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Bruksvilkår 
 
1. Takk for besøket ditt hos TomTom http://www.tomtom.com . Dette nettstedet er 
gjort tilgjengelig av A) TomTom N.V., B) TomTom Internationaal B.V. og C) 
TomTom Sales B.V (heretter kalt ‘TomTom’). Ved å besøke og bruke nettstedet 
godtar du at disse bruksvilkårene (heretter kalt ‘Bruksvilkårene’) og alle betingelser 
det vises til og/eller som er angitt annetsteds på disse nettsidene, gjelder, og det gås ut 
fra at du har godtatt disse betingelsene.  
 
2. Hvis du ikke ønsker å godta disse Bruksvilkårene, må du ikke benytte deg av dette 
nettstedet. Hvis du ikke godtar noen av tilleggsbetingelsene som gjelder for spesifikke 
materialer, innhold, produkter, tjenester eller informasjon som er tatt med eller er 
tilgjengelig via dette nettstedet (dette omfatter blant annet programvare, lyd, video, 
tekst og bilder, domenenavn, slagord, layout og nettstedets look-and-feel) 
(‘Materialer’) eller på transaksjoner som utføres via dette nettstedet (som kjøp av 
produkter og tjenester fra TomTom), må du ikke bruke den delen av nettstedet der 
dette gjelder, og/eller ikke gjennomføre noen transaksjoner.  
 
3. Disse Bruksvilkårene kan endres til enhver tid av TomTom. De endrete 
Bruksvilkårene gjelder fra det øyeblikk de står på dette nettstedet. Vi ber deg om å 
stikke innom disse nettsidene med jevne mellomrom. På andre av TomToms 
nettsteder kan andre betingelser gjelde. Dessuten kan spesifikke betingelser (for 
eksempel aktuell lisensavtale med sluttbruker) gjelde på spesifikke Materialer eller 
transaksjoner som er gjennomført via dette nettstedet. Du kan bli spurt eksplisitt om 
du vil godta disse betingelsene. Slike betingelser kan gjelde i tillegg til, eller, hvis og i 
den grad dette ikke er forenlig med innholdet eller gyldigheten til disse 
Bruksvilkårene, framfor disse Bruksvilkårene.  
 
4. Selv om alt er gjort for å sørge for at informasjonen som er oppgitt på dette 
nettstedet er korrekt, påtar TomTom seg ikke noe ansvar i den forbindelse. Dette 
nettstedet og Materialene gis ‘i den stand de befinner seg’ og ‘etter tilgjengelighet’.  
 
5. Dette nettstedet kan inneholde henvisninger til spesifikke TomTom-produkter og 
tjenester som ikke er tilgjengelige, eller vil bli tilgjengelig et visst øyeblikk i et 
bestemt land. For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med vår representant.  
 
6. TOMTOM AVVISER ETTERTRYKKELIG ENHVER GARANTI, 
UTTRYKKELIG ELLER STILLETIENDE, INNBEFATTET BLANT ANNET 
GARANTIER SOM GJELDER SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT 
FORMÅL ELLER GARANTI OM AT MATERIALENE IKKE KRENKER NOEN 
RETTIGHETER OG/ELLER GARANTI MED HENSYN TIL NETTSTEDETS 
ELLER MATERIALENES FUNKSJON. TOMTOM GIR INGEN GARANTI NÅR 
DET GJELDER DETTE NETTSTEDETS SIKKERHET; DU ER KLAR OVER AT 
INFORMASJON KAN AVSLØRES UNDER SENDING. TOMTOM 
GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ER TILGJENGELIG ELLER AT 
SERVERNE SOM TILBYR NETTSTEDET, VIRKER SOM DE SKAL, ELLER AT 
ELEKTRONISKE MELDINGER, SENDT AV TOMTOM, ER FRI FOR VIRUS 
ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. 
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7. Innen den mest romslige tolkningen etter gjeldende rett er verken TomTom eller et 
selskap, en leverandør eller en underleverandør knyttet til TomTom, ansvarlig overfor 
deg eller en hvilken som helst tredje part for en hvilken som helst direkte, indirekte 
eller tilfeldige skade eller følgeskade (omfatter i hvert fall blant annet skade på grunn 
av at det er umulig å bruke nettstedet, tap av data eller informasjon, tapt gevinst eller 
tapte inntekter, tap av kontrakter eller ordrer, skade som følge av driftstopp eller 
annen skade) som skyldes eller oppstår i forbindelse med bruk av dette nettstedet eller 
Materialene eller fordi det ikke er mulig å bruke dette nettstedet eller Materialene, 
også i de tilfeller der TomTom er gjort kjent med muligheten for at det kan oppstå slik 
skade.  
 
8. Henvisninger til tredjeparts nettsteder eller plasseringer (‘linker’) er fra vår side 
bare tatt med for å gjøre tingene enklere for deg. Det at det er tatt med linker, kan ikke 
på noen måte forklares slik at vi går god for innholdet på nettstedene de viser til. Hvis 
du bruker en av disse linkene, forlater du nettsidene våre. Vi har ingen kontroll over 
disse andre nettstedene og vi er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på disse 
nettstedene. Vi viser til at TomToms privacy policy ikke gjelder på tredjeparts 
nettsteder. 
 
9. Du gir din tilslutning til bare å bruke nettstedet for rettmessige formål. Det er ikke 
tillatt å gjøre noe som undergraver sikkerheten for nettstedet, som hindrer tilgangen til 
nettstedet eller som på annen måte påfører nettstedet eller Materialene skade. Du må 
ikke legge til noe på dette nettstedet, fjerne Materialer fra nettstedet eller på annen 
måte tilpasse Materialene eller forsøke å hindre tilgang til Materialer som ikke er 
beregnet på deg. Du gir din tilslutning til ikke å bruke nettstedet på en måte som er i 
strid med andres rettigheter. 
 
10. Alle Materialer beskyttes av opphavsrettigheter og andre rettigheter knyttet til 
intellektuell eiendom, og tilhører TomTom eller deres lisensgivere. Alle rettigheter 
med hensyn til Materialene er forbeholdt, med unntak av i den grad det uttrykkelig er 
gitt noen som helst bruksrett for (en del av) Materialene. Med mindre noe annet er 
bestemt må Materialene bare reproduseres eller distribueres i uendret form og bare til 
personlig, ikke-kommersiell bruk. En hvilken som helst annen bruk av Materialene, 
blant annet innbefattet distribusjon, endringer, offentliggjøring, mangfoldiggjøring 
eller forsendelse uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra TomTom, er strengt forbudt. 
Opplysninger med hensyn til TomToms (intellektuelle) eiendomsrett til Materialene, 
eller tilsvarende for en av deres lisensgivere, må ikke fjernes. 
 
11. Gjeldende lisensavtaler trer også i kraft for programvare som kan lastes ned via 
dette nettstedet. Unntatt i den grad noe annet er bestemt i den gjeldende lisensavtalen, 
leveres programvaren kun for sluttbrukeres egen bruk, og videre kopiering, 
mangfoldiggjøring eller distribusjon av programvaren er uttrykkelig forbudt. 
Garantier for programvaren gjelder utelukkende i den grad bestemmelser om dette er 
tatt med i lisensavtalen. TomTom avviser ettertrykkelig en hvilken som helst annen 
garanti, uansett av hvilken art. 
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12. Hvilken som helst informasjon eller materialer som er sendt av deg via eller i 
forbindelse med nettstedet (‘Informasjon’), vil bli behandlet som ikke-fortrolig og vil 
umiddelbart gå over til å bli TomToms eiendom. TomToms privacy policy gjelder i 
denne sammenheng. TomTom kan, hvis de ønsker det, bruke Informasjon hvor som 
helst i verden uten noen forpliktelser til kompensasjon og fri for personlige 
rettigheter, intellektuell eiendomsrett og annen eiendomsrett.  
 
13. Informasjonen på nettstedet er ikke ment som grunnlag for noen evaluering eller 
beslutninger og kan ikke ses på som noen invitasjon til kjøp av aksjer eller på annen 
måte drive handel med aksjer i TomTom N.V. Enhver beslutning om å investere eller 
trekke investeringer er fullt og helt investorens eget ansvar. 
 
14. Dette nettstedet gjør bruk av såkalte ‘cookies’ for å ta vare på opplysninger om de 
som besøker nettstedet og de som bruker tjenestene våre. Ytterligere informasjon om 
cookies finner du <http://www.tomtom.com/legal/privacy/ >. TomTom lagrer via 
dette nettstedet (personlige) opplysninger om deg og vil ved bruk av denne 
informasjon følge TomToms privacy policy.  
 
15. På disse Bruksvilkårene og for enhver tvist som har sitt opphav i disse 
Bruksvilkårene,  gjelder nederlandsk rett, og utelukker de reglene innen konfliktretten 
som kan føre til at et annet lands rett skal kunne gjelde. Alle tvister som har sitt 
opphav i disse Bruksvilkårene, skal avgjøres av retten i Amsterdam, som eksklusivt er 
kompetent til å behandle slike tvister.  
 
16. Hvis du har et spørsmål, en anmodning eller et forslag kan du ta kontakt med oss 
via nettstedet vårt http://www.tomtom.com/support . Vi vil behandle spørsmål, 
anmodninger og forslag på en omsorgsfull måte. 
 

 
 


