AUTOMOBILPRODUKTER BESTEMMELSER FOR SLUTBRUGERLICENS
Denne Slutbrugerlicensaftale ("EULA") er en juridisk aftale mellem dig og TomTom International B.V. ("TomTom"). Du accepterer, at denne
EULA er retsgyldig som enhver skriftligt forhandlet aftale underskrevet af dig. Denne Slutbrugerlicensaftale gælder for din brug af TomTomsoftware, tjenester eller andre materialer, der stilles til rådighed af eller på vegne af TomTom for dig (sammen "Tjenesterne").
Læs venligst denne EULA omhyggeligt. Ved at klikke på "Accepter"-knappen nedenfor accepterer du alle vilkår og betingelser i denne EULA.
Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne licens, vil vi ikke licensere Tjenesterne til dig, og du vil ikke være i stand til at bruge Tjenesterne.
1) LICENSBEVILLING: På betingelse af at du accepterer at overholde vilkårene i denne EULA, tildeler TomTom dig hermed en ikke-eksklusiv,
personlig, ikke-overdragelig licens til at anvende Tjenesterne til din personlige, ikke-kommercielle brug underlagt vilkårene i denne EULA og
udelukkende i kombination med hardware-enheden, som er indbygget i dit køretøj. Denne licens tildeler ikke nogen rettigheder til at opnå
fremtidige opgraderinger, opdateringer eller supplementer til Tjenesterne. Hvis opgraderinger, opdateringer eller supplementer til Tjenesterne
opnås, er brugen af sådanne opgraderinger eller opdateringer dog omfattet af denne EULA og ændringerne af den, medmindre andre vilkår
ledsager opgraderingerne, opdateringerne eller supplementerne, i hvilket tilfælde de vilkår vil gælde.
2) BEGRÆNSNINGER: Det er forbudt at leje, udlåne, offentligt præsentere, fremvise eller udsende Tjenesterne, samt at foretage enhver anden
form for distribution af Tjenesterne. Bortset fra, hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, må du ikke, og vil du ikke tillade nogen
person at kopiere eller ændre Tjenesterne eller dele deraf, eller at foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af
Tjenesterne.
Med hensyn til TomTom Places-Tjenesten må du ikke: (i) Ændre, redigere, sammenlægge eller på anden måde ændre søgeresultaterne fra
formatet eller rækkefølgen, hvori de leveres til dig via TomTom Places-Tjenesten, herunder ændre, redigere eller på anden måde ændre nogen
varemærker, der vises som en del af søgeresultaterne, (ii) Kombinere, blande eller sammenlægge søgeresultaterne med andre søgetjenesters
resultater, herunder Google Local Search; (iii ) Sælge, markedsføre, syndikere eller på anden måde udlede eventuelle indtægter, hverken direkte
eller indirekte, eller tillade nogen tredjepart udlede indtægter fra søgeresultaterne, (iv) Foretage nogen handling, der vil forhindre, hindre,
forvrænge eller på anden måde forstyrre TomToms evne til at beregne eventuelle reklameindtægter fra søgeresultaterne.
3) EJERSKAB: Ophavsret og andre intellektuelle, industrielle og/eller proprietære rettigheder til Tjenesterne ejes af TomTom og/eller dets
leverandører. TomTom giver dig udelukkende tilladelse til at bruge tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA. Alle
rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i denne EULA, er forbeholdt TomTom. I det omfang, det er relevant, accepterer du, at du ikke har
nogen ret til at få adgang til Tjenesterne i kildekode eller ulåst kodning eller med kommentarer.
4) FORTROLIGHED: Du anerkender og accepterer, at Tjenesterne blev udviklet med et væsentligt tidsforbrug og med væsentlige omkostninger
for TomTom, og at de er fortrolige og en forretningshemmelighed tilhørende TomTom og/eller tredjepart. Du accepterer at bevare Tjenesterne
som strengt fortrolige og ikke at videregive eller give adgang dertil til nogen person.
5) TREDJEPARTS-SOFTWARELICENSER: Tjenesterne kan gøre brug af tredjeparts-software. Uanset punkt 2, 3 og 4, kan brug af
tredjepartsmaterialer inkluderet i softwaren være underlagt andre vilkår og betingelser. De officielle meddelelser om ophavsret og specifikke
licensbetingelser for disse tredjeparts-softwarekoder og algoritmer findes via http://www.tomtom.com. Du accepterer hermed vilkårene og
betingelserne for en sådan tredjeparts-software.
6) BEGRÆNSET GARANTI:
DU ACCEPTERER, AT TJENESTERNE IKKE ER UDVIKLET TIL AT OPFYLDE DINE INDIVIDUELLE BEHOV, OG AT DET DERFOR
ER DIT ANSVAR AT SIKRE, AT TJENESTERNES FACILITETER OG FUNKTIONER OPFYLDER DINE KRAV. TOMTOM KAN OG
VIL IKKE GARANTERE, AT TJENESTERNE ER UDEN AFBRYDELSER ELLER ER FEJLFRI. DU BØR ISÆR VÆRE OPMÆRKSOM
PÅ, AT BEREGNINGSFEJL KAN FOREKOMME, NÅR DU BRUGER SOFTWAREN I ET NAVIGATIONSSYSTEM, FOR EKSEMPEL
FORÅRSAGET AF LOKALE MILJØFORHOLD OG/ELLER UFULDSTÆNDIGE DATA. TOMTOM GARANTERER IKKE, AT
TJENESTERNE KAN FUNGERE SAMMEN MED NOGET ANDET SYSTEM, ENHED ELLER PRODUKT (F. EKS. SOFTWARE ELLER
HARDWARE).
b) I DET OMFANG, DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, YDER TOMTOM OG DETS LEVERANDØRER TJENESTERNE "SOM
DE ER OG MED ALLE FEJL", OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, UANSET OM DE ER
UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE (HVIS NOGEN)
STILTIENDE GARANTIER, FORPLIGTELSER ELLER BETINGELSER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL, PÅLIDELIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF SVAR, FOR
RESULTATER, MED HENSYN TIL TJENESTERNE OG YDELSE AF ELLER MANGLENDE YDELSE AF SUPPORT ELLER ANDRE
TJENESTER, INFORMATION, SOFTWARE OG RELATERET INDHOLD GENNEM TJENESTERNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM
FØLGE AF BRUG AF TJENESTERNE. DER ER SAMTIDIG INGEN GARANTI ELLER BETINGELSE FOR UFORSTYRRET NYDELSE,
UFORSTYRRET BESIDDELSE, ELLER IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL TJENESTERNE.
c) TOMTOM GØR OPMÆRKSOM PÅ DET FAKTUM, AT NÅR DU BRUGER TJENESTERNE, ER DET DIT EKSKLUSIVE ANSVAR AT
FØLGE
FÆRDSELSREGLER
(F.
EKS.
BRUG
AF
LOVPLIGTIGE
OG/ELLER
RIMELIGE
OG
PASSENDE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PASSENDE OG GENERELT FORVENTET OMHU OG OPMÆRKSOMHED I EN GIVEN
SITUATION, OG SPECIEL OMHU OG OPMÆRKSOMHED PÅ GRUND AF BRUGEN AF TJENESTERNE). TOMTOM PÅTAGER SIG
IKKE (OG FRASIGER SIG HERMED UDTRYKKELIGT) ETHVERT ANSVAR FOR SKADER OPSTÅET I FORBINDELSE MED
BRUGEN AF TJENESTERNE I ET KØRETØJ.

7) ANSVARSBEGRÆNSNING:
a) Hverken TomTom eller dets leverandører hæfter (som følge af aftalebrud, forsømmelighed eller andet) til dig eller nogen tredjepart; (i) for
enhver manglende evne til at bruge noget tredjepartsudstyr eller manglende adgang til data, tab af eller forvanskning af data, tab af virksomhed,
tab af fortjeneste, tab af indtægter og forventede besparelser, driftstab eller lignende (uanset om sådanne tab eller skader er direkte eller
indirekte); eller (ii) for ethvert indirekte, tilfældigt, følgeskade eller tab overhovedet, i hvert enkelt tilfælde, der udspringer af brugen af eller
manglende evne til at bruge Tjenesterne, selv hvis TomTom er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader.
b) Uanset hvilken skade, som du måtte pådrage dig af en hvilken som helst årsag overhovedet (inklusive, uden begrænsning, alle skader angivet
heri, og alle direkte eller generelle skader i kontrakt eller noget andet), skal hele ansvaret tilhørende TomTom og enhver af dets leverandører, som
følge af eller relateret til denne EULA, begrænses til det beløb, du har betalt for Tjenesterne i de seks måneder før ethvert krav eller række af
relaterede krav.
c) Uanset bestemmelserne 7 (a) og (b) eller noget andet, der er indeholdt i denne EULA, skal intet udelukke TomToms ansvar for død eller
personskade som følge af forsømmelighed, forsætlig eller groft uagtsom adfærd, svigagtig eller bedragerisk misrepræsentation eller noget andet
erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes af gældende lov.
8) OPHØR: Uden forbehold for eventuelle andre rettigheder kan TomTom øjeblikkeligt ophæve denne EULA, hvis du undlader at overholde et
hvilket som helst af dens vilkår og betingelser. Bestemmelserne i denne aftale, som ifølge deres natur er beregnet til at overleve opsigelsen,
forbliver i kraft efter ophør af denne EULA. TomTom forbeholder sig ret til, med eller uden varsel, at afbryde opdaterings-, opgraderings- og
supplementsydelser, som leveres til dig, eller gøres tilgængelige for dig gennem brug af Tjenesterne.
9) LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER: TomTom og andre tredjeparter, der er involveret i at gøre tjenesterne tilgængelige for dig
("Tredjeparter") er ikke ansvarlige for indholdet af eventuelle tredjepartswebsteder eller tjenester, eventuelle links indeholdt i
tredjepartswebsteder eller tjenester, eller eventuelle ændringer eller opdateringer til tredjepartswebsteder eller tjenester, der leveres af Tjenesterne
eller på anden måde. TomTom (og, hvor gældende, hver af tredjeparterne) tilbyder kun disse links og adgang til tredjepartswebsteder og
tjenester til dig som en bekvemmelighed, og medtagelsen af et link eller adgang indebærer ikke en godkendelse fra TomTom eller en hvilken som
helst Tredjepart fra tredjepartswebstedet eller tjenesten. Enhver brug af dig af disse links eller tredjepartswebsteder og den måde, hvorpå du
bruger sådanne tredjepartswebsteder og links skal være dit ansvar og på din risiko, og du må ikke bruge dem på nogen ulovlig eller svigagtig
måde.
10) TREDJEPARTSRETTIGHEDER: En part, som ikke er part i denne EULA, har ingen rettigheder i henhold til gældende lovgivning i forhold
til påberåbelse af tredjepartsrettigheder eller håndhævelse af noget vilkår i denne EULA; men det påvirker ikke nogen ret eller retsmiddel
tilhørende en tredjepart, der eksisterer, eller er til rådighed, bortset fra en sådan gældende lovgivning.
11) HELE AFTALEN: Denne EULA (herunder alle tillæg og tilføjelser til den, som kan leveres med Tjenesterne og eventuelle andre vilkår og
betingelser, hvis det er relevant) er hele aftalen mellem dig og TomTom vedrørende Tjenesterne, og de erstatter alle tidligere eller samtidige
mundtlige eller skriftlige meddelelser, forslag og repræsentationer med hensyn til Tjenesterne eller andre emner omfattet af denne EULA. I det
omfang vilkårene i enhver TomTom-politik er i strid med vilkårene i denne EULA, skal vilkårene i denne EULA have forrang. Hvis nogen
bestemmelse i denne EULA erklæres for ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, skal de øvrige bestemmelser fortsætte med fuld gyldighed og
effekt.
12) OVERSÆTTELSER: Den engelske version af denne EULA er den kontrollerende version. Eventuelle oversættelser leveres udelukkende for
lethedens skyld.
13) GÆLDENDE LOV: Denne EULA og eventuelle tvister, der opstår under eller i forbindelse med denne EULA (herunder eventuelle ikkekontraktlige krav eller tvister), er underlagt hollandsk lov. De Forenede Nationers konvention vedrørende aftaler om internationale løsørekøb er
hermed udelukket fra anvendelse i denne EULA. Alle tvister, der udspringer af denne EULA (herunder eventuelle ikke-kontraktlige krav eller
tvister) skal afgøres ved domstolene i Amsterdam (Holland), som vil have eksklusiv jurisdiktion i forbindelse med sådanne tvister.
Skulle du have spørgsmål vedrørende denne EULA, eller hvis du ønsker at kontakte TomTom af enhver årsag, kan du besøge TomToms
hjemmeside på http://www.tomtom.com.

