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Användarvillkor 

 
 
1. Tack för att du besökt TomTom http://www.tomtom.com . Denna webbplats görs 
tillgänglig av A) TomTom N.V. B) TomTom Internationaal B.V. C) TomTom Sales 
B.V (nedan “TomTom”). Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du 
tillämpligheten av dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkor”) och alla villkor 
som det sedan hänvisas till och/eller som anges på annat ställe på denna webbplats 
och dessa villkor anses vara accepterade av dig.  
 
2. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, ska du inte använda denna webbplats. 
Om du inte accepterar några kompletterande villkor som är tillämpliga på specifika 
material, innehåll, produkter, tjänster eller information angiven eller tillgänglig genom 
denna webbplats (däri även inbegripet programvara, audio, video, text och foton, 
domännamn, slogans, webbplatsens design och look-and-feel) (”Material”) eller på 
transaktioner som ska göras genom denna webbplats (så som inköp av TomTom-
produkter och –tjänster), skall du inte använda den del av webbplatsen som det gäller 
och/eller inte utföra transaktionen.  
 
3. Dessa användarvillkor kan alltid ändras av TomTom. De ändrade 
användarvillkoren gäller från och med den tidpunkt de finns på webbplatsen. Vi ber 
att du regelbundet besöker denna webbsida. Andra villkor kan vara tillämpliga på 
TomToms andra webbplatser. Dessutom kan specifika villkor gälla (till exempel det 
tillämpliga slutanvändarlicensavtalet) på specifika material eller transaktioner som 
utförs genom denna webbplats och du kan explicit bli ombedd att acceptera dessa 
villkor. Sådana villkor gäller som komplement till, eller och såvida de inte är 
förenliga med innehållet eller innebörden i dessa användarvillkor, har företräde 
framför dessa användarvillkor.  
 
4. Även om noggrannhet iakttagits för att försäkra att informationen är korrekt så som 
den anges på denna webbplats, tar TomTom inget ansvar för den. Denna webbplats 
och materialet lämnas ”i det skick de är i" och "såsom tillgänglig".  
 
5. Denna webbplats kan innehålla hänvisningar till specifika TomTom-produkter och 
-tjänster som inte är tillgängliga eller som inte kommer att bli tillgängliga för ett visst 
land. För mer information kan du ta kontakt med vår lokala representant.  
 
6. TOMTOM AVVISAR UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTALADE 
ELLER OUTTALADE, DÄRI OCKSÅ INBEGRIPET GARANTIER GÄLLANDE 
MÖJLIGHETEN ATT SÄLJA PRODUKTEN, LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST 
ÄNDAMÅL ELLER GARANTIN ATT MATERIALET INTE GÖR INTRÅNG 
OCH/ELLER NÅGON ANNAN GARANTI NÄR DET GÄLLER ATT 
WEBBPLATSEN ELLER MATERIALEN FUNGERAR. TOMTOM LÄMNAR 
INGEN GARANTI NÄR DET GÄLLER DENNA WEBBPLATS SÄKERHET, DU 
INSER ATT INFORMATIONEN KAN FÅNGAS UPP AV TREDJE MAN NÄR 
DEN SKICKAS. TOMTOM GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ÄR 
TILLGÄNGLIG ELLER ATT DE SERVRAR SOM STÄLLER WEBBPLATSEN 
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TILL FÖRFOGANDE FUNGERAR ELLER ATT ELEKTRONISKA 
MEDDELANDEN SKICKADE GENOM TOMTOM ÄR FRIA FRÅN VIRUS 
ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. 
 
7. I den vidaste bemärkelse som är tillåten enligt tillämplig lag är vare sig TomTom 
eller något gruppföretag knutet till TomTom, leverantörer eller underleverantörer 
ansvarige gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt, enstaka eller 
följdskada (däri i varje fall även inbegripet skada på grund av att webbplatsen inte kan 
användas, förlust av data eller information, förlorad vinst eller inkomster, förlust av 
kontrakt eller beställningar, skada till följd av företagsstagnation eller annan skada) 
som härstammar från eller som hänger samman med användningen av denna 
webbplats eller material eller det omöjliga i att använda denna webbplats eller 
material, till och med om TomTom informerats om möjligheten att sådan skada kan 
uppstå.  
 
8. Hänvisningar till tredje parts webbplatser eller platser (”länkar”) har vi endast tagit 
med för din bekvämlighets skull och att länkar finns får inte tolkas som att vi skriver 
under på innehållet på den webbplatsen. Om du använder dessa länkar, lämnar du vår 
webbplats. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatsen och vi är inte på något sätt 
ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Vi påpekar att TomToms 
sekretesspolicy inte gäller på tredje parts webbplatser. 
 
9. Du accepterar att endast använda webbplatsen för rättmätiga ändamål. Det är inte 
tillåtet att utföra någon handling som underminerar webbplatsens säkerhet, hindrar 
tillgången till webbplatsen eller på annat sätt tillfogar webbplatsen eller material 
skada. Du får inte lägga till något på webbplatsen, ta bort material från webbplatsen 
eller på annat sätt anpassa material eller försöka få tillgång till material som inte är 
avsett för dig. Du accepterar att inte använda webbplatsen på ett sätt som är i strid 
med andras rättigheter. 
 
10. Allt material skyddas av upphovsrättslagen och andra immateriella rättigheter och 
tillhör TomTom eller dess licensgivare. Alla rättigheter rörande material är 
förbehållna, förutom om någon användarrätt gällande (en del av) materialen 
uttryckligen lämnats. Om inte annat bestämts får material endast reproduceras och 
distribueras i oförändrad form och endast för personligt icke-kommersiellt brukt. 
Annan användning av materialen, däri även inbegripet distribution, ändring, 
offentliggörande, mångfaldigande eller utskick utan föregående skriftliga tillstånd 
från TomTom är strikt förbjudet. Angivelser gällande de (immateriella) 
äganderätterna för TomTom eller dennes licensgivare på materialen får inte tas bort. 
 
11. På programvara som kan laddas ned via denna webbplats gäller tillämpligt 
licensavtal. Förutom om annat bestämts i tillämpligt licensavtal lämnas programvaran 
endast för att användas av slutanvändarna och det är uttryckligen förbjudet att göra 
ytterligare kopior, mångfaldiga eller distribuera programvaran vidare. När det gäller 
programvara gäller endast garantier om det uttryckligen bestämts i tillämpligt 
licensavtal. TomTom avvisar uttryckligen alla andra garantier, oavsett karaktär. 
 



 
 
 
 
 

 - 3 - 

12. Information eller material som ni skickat via eller i samband med webbplatsen 
(”Information”) kommer att behandlas som icke-konfidentiell och kommer 
omedelbart att bli TomToms egendom. TomToms sekretesspolicy är tillämpligt på 
detta. TomTom får använda informationen, om man så önskar, överallt i världen utan 
någon skyldighet till kompensation och fri från personlighetsrättigheter, immateriella 
egendomsrättigheter och andra egendomsrättigheter.  
 
13. Informationen på webbplatsen är inte avsedd att utgöra grunden för någon 
utvärdering eller beslut och kan inte betraktas som en inbjudan till att köpa aktier eller 
på annat sätt handla med aktier i TomTom N.V. Beslut om att investera eller ta bort 
investering är investerarens eget ansvar. 
 
14. Denna webbplats använder ”cookies” för att samla uppgifter om besökarna på 
webbplatsen och användarna av våra tjänster. Mer information om cookies finns 
<http://www.tomtom.com/legal/privacy>. TomTom samlar genom denna webbplats 
(personlig) information om dig och kommer att hålla sig till TomToms 
sekretesspolicy när denna information används.  
 
15. Nederländsk lag är tillämplig på dessa användarvillkor och alla tvister som hänger 
samman med eller härstammar från dessa användarvillkor, med undantag från 
reglerna i konflikträtten som skulle kunna leda till att ett annat lands lag blir 
tillämpligt. Alla tvister som härstammar från eller hänger samman med 
användarvillkoren kommer att avgöras av domstolen i Amsterdam, som exklusivt är 
behörig att ta del av detta.  
 
16. Om du har någon fråga, förfrågning eller något förslag kan du ta kontakt med oss 
genom vår webbplats http://www.tomtom.com/support . Vi kommer att behandla 
frågor, förfrågningar och förslag omsorgsfullt.  
 

 
 


