BESTEMMELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS FOR BILPRODUKTER
Denne sluttbrukerlisensavtalen («SBLA») er en juridisk bindende avtale mellom deg og TomTom International B.V. («TomTom»). Du
samtykker i at denne SBLA er tvangskraftig, som alle andre skriftlige, fremforhandlede avtaler du har signert. Denne SBLA-en gjelder for din
bruk av TomTom-programvare, tjenester eller noe annet materiale gjort tilgjengelig fra eller på vegne av TomTom til deg (til sammen
«Tjenestene»).
Les denne SBLA-en grundig. Ved å trykke på «godta»-knappen nedenfor godtar du alle vilkårene i denne SBLA-en. Hvis du ikke sier deg enig i
vilkårene til denne lisensen, vil vi ikke lisensiere Tjenestene til deg, og du vil ikke kunne bruke Tjenestene.
1) LISENSBEVILLING: Tatt i betraktning at du samtykker med vilkårene i denne SBLA-en, gir TomTom herved en ikke-eksklusiv, personlig,
ikke-overførbar lisens til å bruke tjenestene til ditt ikke-kommersielle bruk under vilkårene i denne SBLA-en, og bare i kombinasjon med
maskinvareenheten i kjøretøyet ditt. Denne Lisensen gir ingen rettigheter angående fremtidige oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til
Tjenestene. Hvis slike oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg imidlertid erverves, er bruken av slike oppgraderinger eller oppdateringer styrt
av denne SBLA-en og tilleggene til den, med mindre andre vilkår følger med oppgraderingene, oppdateringene eller tilleggene. I så tilfelle
gjelder de vilkårene.
2) RESTRIKSJONER: Det er forbudt for deg å leie bort, låne bort, vise fram offentlig, lage opptreden av, kringkaste eller på noen annen måte
distribuere Tjenestene. Annet enn det som er tillatt ved anvendelig lov, skal du ikke kopiere, eller la noen annen person kopiere eller modifisere
Tjenestene eller noen del av dem, eller «reverse engineere», dekompilere eller deassemblere Tjenestene.
Med hensyn til TomTom Places-tjenesten må du ikke: (i) Modifisere, forandre, redigere, sammenslå eller på andre måter forandre søkeresultene
fra formatet eller rekkefølgen de ble levert til deg via TomTom Places-tjenesten, inkludert å modifisere, forandre, redigere eller på annen måte
forandre noen varemerker som vises som del av resultatene; (ii) Kombinere, sammenblande eller sammenslå søkeresultatene med noen annen
søketjeneste slik som Google Local Search; (iii) Videreselge, kommersialisere, publisere gjennom syndikat eller på annen måte hente ut inntekter,
enten direkte eller indirekte, eller tillate noen tredjepart å hente ut inntekter fra søkeresultatene; (iv) Utføre noen handling som kan forhindre,
stanse, forvanske eller på annen måte gripe inn i TomToms evne til å beregne noen annonseinntekt generert fra søkeresultatene.
3) EIERSKAP: Opphavsrett og andre intellektuelle, bransjemessige og/eller beskyttede rettigheter til Tjenestene er eid av TomTom og/eller dens
leverandører. TomTom tillater deg å bruke Tjenestene bare i samsvar med vilkårene i denne SBLA-en. Alle rettigheter som ikke er spesifikt gitt i
denne SBLA-en er reservert av TomTom. Så langt det er gjeldende, samtykker du i at du ikke har noen rett til å bruke Tjenestene i kildekode eller
i opplåst koding, eller med kommentarer.
4) KONFIDENSIALITET: Du erkjenner og samtykker i at Tjenestene ble utviklet ved bruk av betydelig tid og kostnader for TomTom, og er
konfidensielle til og en yrkeshemmelighet tilhørende TomTom og/eller tredjeparter. Du samtykker i å opprettholde tjenestene i streng
konfidensialitet og ikke røpe eller gi tilgang til dem til noen person.
5) TREDJEPARTS PROGRAMVARELISENSER: Tjenestene kan gjøre bruk av tredjeparts programvare. Til tross for klausulene 2, 3 og 4, kan
noen tredjepartsmaterialer inkludert i programvaren være gjenstand for andre vilkår. De offisielle opphavsrettmerknadene og de spesifikke
lisensvilkårene til disse tredjeparts programvarekodene og algoritmene kan finnes via http://www.tomtom.com. Du samtykker herved til vilkårene
for slik tredjepartsprogramvare.
6) BEGRENSET GARANTI:
a) DU ERKJENNER AT TJENESTEN IKKE HAR BLITT UTVIKLET FOR Å MØTE DINE INDIVIDUELLE KRAV OG AT DET DERFOR
ER DITT ANSVAR Å SIKRE AT FASILITETENE OG FUNKSJONENE TIL TJENESTENE MØTER KRAVENE DINE. TOMTOM KAN
IKKE GARANTERE, OG GARANTERER IKKE, AT TJENESTENE UTFØRES UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. DU BØR VÆRE
SPESIELT OPPMERKSOM PÅ AT REGNEFEIL KAN OPPSTÅ VED BRUK AV PROGRAMVARE I ET NAVIGASJONSSYSTEM, FOR
EKSEMPEL FORÅRSAKET AV LOKALE MILJØFORHOLD OG/ELLER UFULLSTENDIGE DATA. TOMTOM GARANTERER IKKE AT
TJENESTENE KAN FUNGERE SAMMEN MED NOE ANNET SYSTEM, ENHET ELLER PRODUKT (F.EKS. PROGRAMVARE ELLER
MASKINVARE).
b) SÅ LANGT DET TILLATES VIA ANVENDBAR LOV, LEVERER TOMTOM OG DERES LEVERANDØRER TJENESTENE «SOM DE
ER MED ALLE FEIL» OG FRASIER SEG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN DE ER UTTRYKTE, IMPLISERTE
ELLER LOVFESTEDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, NOEN (HVIS NOEN) IMPLISERTE GARANTIER, PLIKTER
ELLER VILKÅR AV TILFREDSTILLENDE KVALITET, ELLER EGNETHET TIL NOE SPESIELT FORMÅL, PÅLITELIGHET ELLER
KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET I RESPONS, RESULTATER MED HENSYN TIL TJENESTENE, OG
FORSYNING AV ELLER UNNLATELSE TIL Å GI STØTTE ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE OG
RELATERT INNHOLD GJENNOM TJENESTENE, ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM OPPSTÅR UT AV BRUKEN TIL TJENESTENE. DET
ER HELLER INGEN GARANTI ELLER NOE VILKÅR FOR UFORSTYRRET BRUK, UFORSTYRRET BESITTELSE ELLER IKKEOVERTREDELSE MED HENSYN TIL TJENESTENE.
c) TOMTOM HENLEDER OPPMERKSOMHETEN DIN TIL DET FAKTUM AT NÅR DU BRUKER TJENESTENE, ER DET Å
OVERHOLDE TRAFIKKREGLER OG -LOVER (F.EKS.
BRUK AV OBLIGATORISKE OG/ELLER PASSENDE
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER, PASSENDE OG GENERELT FORVENTET AKTSOMHET OG HENSYN I DEN GITTE
SITUASJONEN, OG SPESIELL AKTSOMHET OG OPPMERKSOMHET GRUNNET BRUK AV TJENESTENE) DITT ENEANSVAR.
TOMTOM VEDKJENNER SEG IKKE (OG FORNEKTER HERVED UTTRYKT) ALT ANSVAR FOR ALLE SKADER OPPSTÅTT I
FORBINDELSE MED BRUKEN AV TJENESTENE I ET MOTORKJØRETØY.

7) ANSVARSBEGRENSELSE:
a) Verken TomTom eller dets leverandører skal bli holdt ansvarlige (enten via kontrakt, forsømmelse eller noe annet) til deg eller noen tredjepart;
(i) for noen bruk av tredjepartsutstyr eller tilgang til data, tap eller forvrengning av data, tap av forretningsvirksomhet, tap av profitt, tap av
omsetning og forventede midler, avbrytelse av forretningsvirksomhet eller lignende (enten slikt tap eller skade er direkte eller indirekte); eller (ii)
for noe indirekte, tilfeldig, derav følgende tap eller skade av noen type, i hvert tilfelle, som oppstår som følge av eller manglende mulighet til å
bruke Tjenester, selv om TomTom har blitt rådet om muligheten av et slikt tap eller skader.
b) Uansett noen skade som du måtte pådra deg av noen årsak (inkludert, uten begrensning, alle skader referert til heri og alle direkte eller
generelle skader i kontrakt eller noe annet), skal hele ansvaret til TomTom og enhver av dens leverandører som oppstår fra eller er relatert til
denne SBLA-en være begrenset til den summen som faktisk er betalt av deg for tjenestene i de foregående seks månedene før noe krav eller serie
relaterte krav.
c) Uansett klausulene 7(a) og (b), eller noe annet som finnes i denne SBLA-en, skal ingenting ekskludere TomToms ansvar for død eller
personlig skade som resultat av dens uaktsomhet, overlagt eller grovt uaktsomme oppførsel, svindel eller straffbar feilfremstilling eller for noe
annet straffeansvar som ikke kan ekskluderes av anvendbar lov.
8) OPPSIGELSE: Uten forbindelse til noen andre rettigheter, kan TomTom umiddelbart si opp denne SBLA-en hvis du ikke etterfølger hvilken
som helst av vilkårene. Bestemmelsene i denne avtalen, som i sin natur er ment å overleve oppsigelse, vil fortsette å være gjeldende etter
oppsigelsen av denne SBLA-en. TomTom reserverer seg retten, med eller uten å melde fra om det, til å avslutte oppdaterings-, oppgraderings- og
suppleringstjenester gitt til deg eller gjort tilgjengelig til deg gjennom bruk av Tjenestene.
9) KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER: TomTom og andre tredjeparter involvert i Tjenestene gjort tilgjengelig til deg
(«Tredjeparter») er ikke ansvarlig for innholdet av noen tredjeparts nettsteder eller tjenester, eller noen forandring eller oppdateringer til
tredjeparts nettsteder eller tjenester som er levert av Tjenestene eller på annen måte. TomTom (og, som anvendelig, hver av
tredjepartene) tilveiebringer disse koblingene og tilgang til tredjeparts nettsteder og tjenester til deg bare som en bekvemmelighet, og inklusjon av
noen kobling eller tilgang impliserer ikke godkjenning fra TomTom eller noen Tredjeparter fra tredjepartsnettstedet eller tjenesten. All bruk fra
deg av slike koblinger eller tredjeparts nettsteder og måten du bruker slike tredjeparts nettsteder og koblinger skal være ditt ansvar og din risiko,
og du skal ikke bruke dem på noen illegal eller bedragersk måte.
10) TREDJEPARTS RETTIGHETER: En part som ikke er noen part i denne SBLA-en har ingen rettigheter under anvendbar lovgivning i
relasjon til rettigheter til tredjeparter for å støtte seg på eller håndheve noe vilkår i denne SBLA-en, men dette påvirker ingen rett eller rettsmiddel
som eksisterer eller er tilgjengelig adskilt fra slik anvendbar lovgivning.
11) HELE AVTALEN: Denne SBLA-en (inkludert ethvert tillegg eller rettelse til det som kan ha blitt tilført med Tjenestene og alle andre vilkår,
hvis anvendbart) er hele avtalen mellom deg og TomTom i relasjon til Tjenestene, og den forutgår alle tidligere og eller samtidige muntlige eller
skriftlige meldinger, forslag eller representasjoner med hensyn til Tjenestene eller noe annet tema dekket av denne SBLA-en. Så langt vilkårene i
noen av TomToms retningslinjer er i konflikt med vilkårene i denne SBLA-en, skal vilkårene i denne SBLA-en gjelde. Hvis noen bestemmelser i
denne SBLA-en blir anullert, erklært ugyldige eller illegale eller ikke kan håndheves, skal de andre bestemmelsene gjelde i full kraft og virkning.
12) OVERSETTELSER: Den engelske versjonen av denne SBLA-en er den styrende versjonen. Alle oversettelser tilbys kun av
bekvemmelighetshensyn.
13) GJELDENDE LOV: Denne SBLA-en og enhver disputt som oppstår under eller i sammenheng med denne SBLA-en (inkludert alle
utenomkontraktsmessige krav eller disputter) er underlagt nederlansk lov. «United Nations Convention on Contracts for the International Sales of
Goods» ekskluderes herved fra bruk på denne SBLA-en. Alle disputter som oppstår fra denne SBLA-en (inkludert alle utenomkontraktsmessige
krav eller disputter) skal avgjøres av domstolene i Amsterdam (i Nederland), som skal ha eksklusiv domsmyndighet med hensyn til slike
disputter.
Skulle du ha noen spørsmål angående denne SBLA-en, eller hvis du av noen årsak ønsker å kontakte TomTom, besøk TomToms nettsted:
http://www.tomtom.com.

