Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester
fra
TomTom International B.V.
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland
(“TomTom”)

1) Definisjoner
Lisens
Modifisere
TomTom Knapp

TomTom Innhold

TomTom Innholdstjenester

Laste opp
Bruke
Brukergenerert innhold

lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp som
beskrevet i Avsnitt 3
kopiere, oppdatere, oppgradere, supplere, reprodusere og
skape avledede arbeider av
betyr en TomTom Innholdstjeneste som gir deg en ”Legge
til TomTom”-knapp eller annet programvareverktøy som
lar deg opprette brukergenerert innhold og laste dette opp
til din nettside for å tilby det til brukere for enkel
installasjon på en TomTom-enhet.
all informasjon, tekst, filer, skripter, grafikk, fotografier,
lyder, musikk, video, interaktive funksjoner eller annet
lignende materiale laget av TomTom eller deres
leverandører
alle TomTom innholdstjenester som du får tilgang til fra
eller via en TomTom nettside, TomTom HOME,
TomTom-enhet, eller enhver annen TomTom applikasjon
laste opp, sende, innlevere eller dele
bruke, laste ned eller få levert
all navigasjon, innhold, informasjon, tekst, filer, skripter,
grafikk, fotografier, lyder, musikk, video, interaktive
funksjoner eller annet lignende materiale laget av deg eller
av andre brukere av TomTom Innholdstjenester

2) Omfang
a) Disse vilkår og betingelser skal gjelde bruken av TomTom Innholdstjenester som lar deg
i) bruke alt innhold, eller ii) laste opp, modifisere eller bruke alt brukergenerert innhold,
eller iii) få tilgang til tredjeparts funksjonalitet eller iv) som lar deg tilby alt
brukergenerert innhold på din nettside.
b) TomTom forbeholder seg retten til å gjøre endringer på eller tillegg til disse vilkår og
betingelser når som helst. Bruken av enhver programvare herunder kan være underlagt
ytterligere vilkår og betingelser.
c) Ved å bruke en TomTom Innholdstjeneste aksepterer du og binder deg til alle vilkår og
betingelser beskrevet heri, og til alle tillegg og vedlegg hertil.
3) Lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp
a) TomTom gir deg herved en lisens til å bruke TomTom Innhold og TomTom Knapp, hvis
aktuelt, kun til personlig og privat bruk og i samsvar med disse vilkår og betingelser. Du
gis ikke rett til å modifisere TomTom Innhold.
b) Du kan kun bruke TomTom Innhold på en datamaskin eller enhet om gangen, og i
kombinasjon med kun ett navigasjonssystem. Du kan ikke levere TomTom Innhold videre
til andre, direkte eller indirekte for deres eller andres bruk.
c) Denne lisensen er ikke-eksklusiv og kan ikke overdras, hvilket betyr at TomTom fritt kan
gi lisenser for innholdet og TomTom Knapp til andre brukere og at din rett til bruk av
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innholdet og TomTom Knapp ikke kan overdras til noen annen.

d) Denne lisensen omfatter ingen rettigheter til å motta fremtidige oppgraderinger,
oppdateringer eller tillegg til, eller teknisk assistanse relatert til TomTom Innhold eller
TomTom Knapp. Hvis oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til TomTom Innhold
eller TomTom Knapp skaffes, er bruken av slike oppgraderinger, oppdateringer eller
tillegg underlagt disse vilkår og betingelser, som du blir bedt om å akseptere før TomTom
gir deg den relevante oppgraderingen, oppdateringen eller tillegget. TomTom forbeholder
seg retten til uten forvarsel å avvikle, begrense eller endre TomTom Innhold, TomTom
Knapp og alle oppdateringer, oppgarderinger eller tilleggstjenester.
e) Uten forringelse av noen annen rettighet, kan TomTom øyeblikkelig kalle tilbake lisensen
hvis du begår større brudd på noen av disse vilkår og betingelser. I et slikt tilfelle må du
returnere eller tilintetgjøre TomTom Innhold eller TomTom Knapp som du måtte ha.
4) Tillatelse til bruk av TomTom Innhold og Brukergenerert Innhold
a) TomTom gir deg tillatelse til tilgang til og bruk av TomTom Innholdstjenester og til å
laste opp, bruke og modifisere Brukergenerert Innhold kun for personlig og privat bruk og
til å gi TomTom kopier av slikt Brukergenerert Innhold via enhver teknologi eller metode
tilgjengelige fra TomTom via TomTom Innholdstjenester, alt i samsvar med disse vilkår
og betingelser. Du tillates ikke tilgang til og bruk av TomTom Innholdstjenester, eller til å
bruke, laste opp eller modifisere Brukergenerert Innhold i den hensikt å drive reklame,
kampanjer, markedsføring eller annen kommersiell og/eller salgsmessig virksomhet.
b) Dersom TomTom Innholdstjenester gir deg en TomTom Knapp som lar deg lase opp
Brukergenerert Innhold til din nettside, kan du vise denne TomTom Knapp kun på din
nettside. TomTom Knapp må vises selvstendig, med en minimums klaring på fem (5)
piksler mellom hver side av knappen og andre tekst- eller grafiske elementer på din
nettside. Du tillates ikke å fjerne eller endre noe element av TomTom Knapp (inkludert
html-kode, all annen programvarekode, copyright-meldinger, varemerkemeldinger eller
andre meldinger om eiendomsrett), eller på annen måte endre størrelsen eller utseendet på
TomTom Knapp på noen måte.
c) TomTom Innholdstjenester inkluderer ikke noen type støtte eller teknisk assistanse
forbundet med bruk og vedlikehold av TomTom Innholdstjenester eller Brukergenerert
Innhold.
d) TomTom kan, etter eget skjønn, samle inn og behandle bruksstatistikk relatert til
Brukergenerert Innhold for å forbedre sine produkter og/eller tjenester.
e) TomTom forbeholder seg retten til, med eller uten forvarsel, å avvikle, begrense eller
endre TomTom Innholdstjenester.
5) Tillatelse til bruk av Brukergenerert Innhold tilbudt via en TomTom Knapp
a) I motsetning til Klausul 4.1, dersom Brukergenerert Innhold tilbys deg via en TomTom
Knapp, gir TomTom kun tillatelse å bruke, men ikke til å modifisere eller laste opp slikt
Brukergenerert Innhold.
b) I motsetning til Klausul 11.c og 11.d, dersom du laster opp Brukergenerert Innhold via en
TomTom Knapp, gir du kun TomTom retten til å bruke og laste opp slikt Brukergenerert
Innhold og vise lenker til dette for å la brukere bruke slikt Brukergenerert Innhold, men
uten å gi slike brukere rett til å modifisere eller laste opp Brukergenerert Innhold.

6) Kommersiell bruk av TomTom Knapp og Brukergenerert Innhold
a) I fravikelse fra Klausulene 3.a og 4.a, kan du bruke TomTom Knapp og laste opp
Brukergenerert Innhold via TomTom Knapp på din nettside i kommersielt øyemed,
forutsatt at du ikke direkte eller indirekte tar betalt av en tredjepart for bruk av slikt
Brukergenerert Innhold, eller påtvinger noen kommersielle eller andre restriksjoner som
kan hindre slike tredjeparter fra å bruke Brukergenerert Innhold i samsvar med disse
vilkår og betingelser.
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b) Dersom du får tilgang til og bruker TomTom Knapp og laster opp Brukergenerert Innhold
som indikert i Klausul 6.a ovenfor, må du:
i. inkludere på din nettside en ansvarsfraskrivelse som hevder at (i) i den grad loven
tillatter det, fraskriver TomTom seg alt garantiansvar, forpliktelser og betingelser,
uttrykte, impliserte eller som følge av lov, inkludert, men ikke begrenset til alle (hvis
noen) garantier, forpliktelser eller betingelser om tilfredsstillende kvalitet, egnethet
for et bestemt formål, pålitelighet, tilgjengelighet, om nøyaktighet eller fullstendighet
av respons, resultater, om fagmessig utførelse, mangel på virus, eller brudd på
tredjeparts rettigheter og om rimelig omhu og ferdighet, alt dette i forhold til
TomTom Knapp eller Brukergenerert Innhold, (ii) TomTom skal ikke ha noen
forpliktelse til å gi deg eller noen annen bruker teknisk assistanse forbundet med bruk
og vedlikehold av TomTom Knapp eller Brukergenerert Innhold, og (iii) TomTom
skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen annen part for direkte, indirekte eller
tilfeldig skade, følgeskader eller andre skader fra bruk og/eller opplasting av
TomTom Knapp eller Brukergenerert Innhold.
ii. beskytte, forsvare og holde TomTom skadesløse fra og mot alle krav, søksmål, tap,
skader, betalingsansvar, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer)
fremsatt av tredjeparter som et resultat av eller relatert til (i) din manglende evne til å
oppfylle bestemmelsene i disse vilkår og betingelser, (ii) bruk eller opplasting av
TomTom Knapp eller Brukergenerert innhold, (iii) alle representasjoner, garantier
eller andre skriftlige eller muntlige påstander du har gjort i forbindelse med TomTom
Knapp eller Brukergenerert Innhold, bortsett fra slike som er skriftlig autorisert av
TomTom, (iv) alle påstander om at Brukergenerert Innhold utgjør brudd på rettigheter
til åndsverk som innehas av en tredjepart.
iii. kun bruke TomTom Knapp i samsvar med retningslinjene for TomToms varemerker,
hvis slike finnes.
7) Generelle Begrensninger
a) Utleie, utlån, offentlig presentasjon, opptreden eller kringkasting eller enhver annen form
for distribusjon av TomTom Innholdstjenester, TomTom Innhold eller (modifisert)
Brukergenerert Innhold er forbudt. Bortsett fra i den grad det tillates av gjeldende
lovgivning, eller når det er uttrykkelig tillatt via teknologi eller hjelpemidler tilgjengelig
fra TomTom via TomTom Innholdstjenester, må du ikke og vil ikke tillate noen person å
endre, forvrenge eller modifisere TomTom Innholdstjenester, TomTom Knapp, TomTom
Innhold eller Brukergenerert Innhold eller noen del av disse, til å analysere det ved hjelp
av omvendt ingeniørkunst (reverse engineering), til å dekompilere eller demontere
TomTom Innholdstjenester, TomTom Knapp, TomTom Innhold eller Brukergenerert
Innhold eller noen tilhørende del, til å bryte eller omgå kryptering eller å tillate eller gjøre
tredjeparter i stand til å gjøre dette.
b) Du kan ikke bruke eller starte noe automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til
”robots” eller ”spiders” som får tilgang til TomTom Innholdstjenester på en måte som
sender flere meldinger eller forespørsler til TomToms servere enn annen regulær, privat
bruker av TomTom Innholdstjenester med rimelighet kan forventes å produsere i samme
tidsrom ved bruk av konvensjonelle systemer.
c) Ved å få tilgang til eller bruke TomTom Innholdstjenester, samtykker du i avstå fra
upassende opptreden, som inkluderer:
i. forsøke å få tilgang til eller forstyrre en annen brukers konto, datamaskiner eller
nettverk uten autorisasjon,
ii. skaffe eller forsøke å skaffe data på noen måte fra TomTom innholdstjenester,
bortsett fra hvis TomTom har til hensikt å gi deg slike data eller gjør slike data
tilgjengelige for deg,
iii. direkte eller indirekte ta betalt av en tredjepart for bruken av TomTom
Innholdstjenester,
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iv. vise en TomTom Knapp på en måte som impliserer at TomTom har et forhold

til, gir tilslutning til, sponser eller endosserer Brukergenerert Innhold som er
misledende, krenkende, ulovlig, skadelig, villedende, uforskammet,
ærekrenkende, uanstendig, vulgært, hatefullt, som utgjør et brudd på
tredjeparters rettigheter, eller som på annet vis er ulovlig eller som utgjør et
brudd på TomToms åndsverksrettigheter,
v. ramme eller speile enhver TomTom nettside eller TomTom Hjemmeside på
din nettside, inkludert, men ikke begrenset til, siden som vises i respons på et
klikk på TomTom Knapp,
vi. bruk av TomTom Innholdstjenester på ulovlig vis eller på en måte som bryter enhver
av disse vilkår eller betingelser,
vii. opprette en falsk identitet for å villede andre,
viii. bryte enhver regel for opptreden og/eller varemerker som kan gjelde for TomTom
Innholdstjenester,
ix. bruke (enhver del av) TomTom Innholdstjenester til å samle inn informasjon om
tredjeparter, inkludert epostadresser eller personopplysninger.
8) Opplasting av Brukergenerert Innhold
a) I tillegg til de generelle regler og begrensninger i Klausulene 6 og 7 ovenfor, kan du ikke
laste opp Brukergenerert Innhold som:
i. er støtende, truende, ulovlig, skadelig, villedende, uforskammet, ærekrenkende,
slibrig, vulgært, hatefullt, som utgjør et brudd på en tredjeparts rettigheter eller som
er ulovlig på annet vis,
ii. fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er støtende, truende, ulovlig,
skadelig, villedende, uforskammet, ærekrenkende, slibrig, vulgært, hatefullt, som
utgjør et brudd på en tredjeparts rettigheter eller som er ulovlig på annet vis,
iii. fremmer opplysninger som du vet er usanne eller misledende,
iv. (kan være) skadelige for TomToms virksomhet, inkludert, men ikke begrenset til,
Brukergenerert innhold med opplysninger om kart eller sikkerhet (kamera),
v. er beskyttet av copyright, forretningshemmelighet eller som beskyttes av en
tredjeparts rettigheter etter åndsverkslovgivning eller annen lovgivning, med mindre
du har uttrykkelig tillatelse fra rettmessig eier til å laste opp slikt Brukergenerert
Innhold og til å gi TomTom og alle andre brukere av TomTom Innholdstjenester de
samme rettighetene,
vi. oppgir personopplysninger som telefonnumre, privatadresser, epostadresser, fornavn
eller etternavn, med mindre dette er uttrykkelig tillatt av personen det dreier seg om,
vii. omfatter overføring av uoppfordret massepost, spam eller junkmail,
viii. inneholder begrensede eller passordbeskyttede sider eller skjulte sider eller bilder,
ix. involverer kommersielle aktiviteter eller salg, bortsett fra det som uttrykkelig tillates i
disse vilkår og betingelser, eller med skriftlig forhåndstillatelse fra TomTom,
x. involverer å sende ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig alle materialer som
inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber eller annen lignende
programvare som kan skade funksjonen til TomToms servere, datamaskiner eller
nettverk eller en brukerkonto.
9) Tredjeparts Materiale
TomTom kan benytte tredjeparts programvarekoder, data, informasjonsfunksjoner, annet
innhold og algoritmer (”Tredjeparts Materiale”) i TomTom Innholdstjenester og
TomTom Innhold. Bruken av Tredjeparts Materiale inkludert i TomTom
Innholdstjenester og TomTom Innhold kan være underlagt andre vilkår og betingelser.
Offisielle copyrightmeldinger og spesielle lisensvilkår for slikt Tredjeparts Materiale
finnes på eller via vår nettside http://www.tomtom.com/legal. Du samtykker herved i at
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din bruk av TomTom Innholdstjenester bekrefter at du har lest og aksepterer vilkår og
betingelser for alt Tredjeparts Materiale inkludert i TomTom Innholdstjenester eller
TomTom innhold, hvis aktuelt.
10) Tilgang til TomTom Innholdstjenester
a) For å få tilgang til og bruke enkelte funksjoner i TomTom Innholdstjenester må du
kanskje registrere deg hos TomTom eller opprette en MyTomTom konto.
b) Du har selv alt ansvaret for all aktivitet på din konto. Du har ansvaret for ditt eget
brukernavn og relaterte aktiviteter. Du bør ikke dele brukernavnet med noen tredjepart, og
du bør ikke autorisere andre til å få tilgang til eller bruke TomTom Innholdstjenester på
dine vegne.
c) Du må underrette TomTom umiddelbart dersom du oppdager en tredjeparts ikkeautoriserte tilgang eller bruk av TomTom Innholdstjenester under din konto, eller andre
mulige brudd på sikkerheten i forbindelse med TomTom Innholdstjenester.
11) Eiendomsrettigheter
a) Copyright og andre, åndsverk-, industrielle og/eller eiendomsrettigheter forbundet med
TomTom Innholdstjenester, inkludert TomTom Knapp og TomTom Innhold, til alle
varemerker, bilder, logoer eller navn heri, og til kopier av disse, tilhører TomTom og/eller
deres leverandører. Alle rettigheter som ikke spesifikt gis i disse vilkår og betingelser
forbeholdes TomTom. Du tillates ikke å kopiere, laste ned, laste opp, distribuere,
kringkaste eller på noen annen måte reprodusere TomTom Innhold eller en TomTom
Knapp, bortsett fra opprettelse av én enkelt sikkerhetskopi/arkivkopi. Du får ingen
eiendomsrett til TomTom Innhold eller TomTom Knapp.
b) TomTom hevder ikke noe eierskap til Brukergenerert Innhold. Du bekrefter og garanterer
at du eier eller innehar nødvendig lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser til å laste
opp Brukergenerert Innhold og til å gi TomTom alle rettigheter som gis i disse vilkår og
betingelser, inkludert retten til å gi andre brukere av TomTom Innholdstjenester tillatelse
til å bruke og modifisere og laste opp slikt (modifisert) Brukergenerert Innhold i samsvar
med disse vilkår og betingelser.
c) Ved å laste opp Brukergenerert Innhold vil du beholde alle rettigheter du har til dette,
men du gir herved TomTom en verdensomspennende, uopphørlig, ugjenkallelig, ikkeeksklusiv, royaltyfri, overførbar lisens til bruk, opplasting, modifikasjon, distribusjon,
underlisensiering, reversert design, dekompilasjon eller demontering og visning av slikt
Brukergenerert Innhold eller lenker til dette, i alle former og via alle medier.
d) Du gir herved TomTom rett til å gi andre brukere av TomTom Innholdstjenester tillatelse
til å bruke, modifisere og laste opp alt (modifisert) Brukergenerert Innhold som du kan
laste opp via TomTom Innholdstjenester i samsvar med disse vilkår og betingelser.
12) Misbruk og prinsipp for fjerning
a) Du er eneansvarlig for alt Brukergenerert Innhold som du laster opp, og for din
interaksjon med enhver tredjepart via TomTom Innholdstjenester. Hvis TomTom
underrettes om at et Brukergenerert Innhold kan bryte enhver del av Klausul 8a eller en
annen del av disse vilkår og betingelser, eller hvis det utgjør et brudd på en tredjeparts
rettigheter, kan TomTom fjerne slikt Brukergenerert Innhold uten forvarsel. TomTom kan
annullere din tilgang til og bruk av TomTom Innholdstjenester for å ha lastet opp slikt
Brukergenerert Innhold.
b) TomTom aksepterer intet ansvar for overvåking av TomTom Innholdstjenester eller
Brukergenerert Innhold.
c) Hvis du oppdager at TomTom Innholdstjenester misbrukes av en bruker av denne
tjenesten, ber vi deg rapportere slik misbruk til TomTom ved å klikke på knappen som
TomTom har til dette formålet på alle TomToms nettsider.
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13) Garantifraskrivelse
a) TomTom verken kan eller ønsker å garantere at TomTom Innholdstjenester, TomTom
Knapp, TomTom Innhold, Brukergenerert Innhold eller andre funksjoner levert av
tredjeparter via TomTom Innholdstjeneste fungerer helt feilfritt, at all informasjon som
gis alltid er nøyaktig, eller at enhver tredjeparts funksjoner alltid vil være tilgjengelige
eller funksjonsdyktig. Kalkulasjonsfeil kan forekomme ved bruk, opplasting eller
modifikasjon av TomTom Innholdstjenester. TomTom Innhold, Brukergenerert Innhold
eller en tredjeparts funksjoner i et navigeringssystem slik som feil forårsaket av lokale
miljøforhold og/eller ufullstendige eller feil data.
b) TomTom leverer eller gjør tilgjengelig TomTom Innholdstjenester, TomTom Knapp,
TomTom Innhold, Brukergenerert Innhold og alle tredjeparts funksjoner ”SOM DET ER
OG INKLUDERT ALLE FEIL”, og fraskriver seg herved alle andre garantier,
forpliktelser eller vilkår, uttrykte eller impliserte eller som følge av lov, inkludert, men
ikke begrenset til, uten begrensning alle garantier, forpliktelser eller vilkår om
tilfredsstillende kvalitet, om egnethet for et bestemt formål, om pålitelighet eller
tilgjengelighet, om nøyaktighet eller fullstendighet av responser, om resultater, om
fagmessig utførelse, om fravær av virus og om rimelig omhu og ferdighet i forhold til
TomTom Innholdstjenester, TomTom Knapp, TomTom Innhold, Brukergenerert Innhold
eller tredjeparts funksjoner. Den samme fraskrivelsen av garantier, forpliktelser eller
vilkår gjelder også ytelse av- eller mangel på ytelse av brukerstøtte eller andre tjenester,
informasjon, programvare og relatert innhold gjennom TomTom Innholdstjenester,
TomTom Knapp, TomTom Innhold, Brukergenerert Innhold eller tredjeparts funksjoner,
eller som oppstår fra din tilgang, bruk, opplasting eller modifikasjon av TomTom
Innholdstjenester, TomTom Knapp, TomTom Innhold, Brukergenerert Innhold eller
tredjeparts funksjoner. Det er heller ingen garanti eller vilkår for problemfri bruk,
problemfritt innehav eller ingen brudd på rettigheter når det gjelder TomTom
Innholdstjenester, TomTom Knapp, TomTom Innhold, Brukergenerert Innhold eller
tredjeparts funksjoner levert gjennom TomTom Innholdstjenester.
c) TomTom kan være avhengige av tredjeparter for leveranse av noe (deler) av TomTom
Innholdstjenester som for eksempel når TomTom Innholdstjenester innebærer at
tredjeparts funksjoner blir gjort tilgjengelige. TomTom vil ikke garantere at slike
tredjeparts funksjoner vil fortsette å være tilgjengelige for deg til enhver tid, og skal
kunne slutte å gjøre slike tredjeparts funksjoner tilgjengelige når TomTom ikke lenger
med rimelighet kan kreves å gjøre dette uten plikt til å betale noen kompensasjon for
dette.
14) Ansvar
a) TomTom endosserer ikke noe Brukergenerert Innhold eller mening, anbefaling eller råd
som uttrykkes i slikt innhold, og TomTom fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar i
forbindelse med din tilgang til og bruk av Brukergenerert Innhold.
b) I den grad loven tillater deg skal verken TomTom eller deres leverandører eller
underkontraktører kunne stilles til ansvar overfor deg eller noen tredjepart for noen
direkte, indirekte eller tilfeldig skade, følgeskade, eller noen annen skade (inkludert i
hvert tilfelle, men ikke begrenset til, skader forårsaket av mangel på tilgang til eller bruk,
opplasting eller modifikasjon av TomTom Innholdstjenester, tap av data, tap av
omsetning, forretningsmessig avbrudd eller lignende) som oppstår som følge av
manglende evne til å bruke TomTom Innholdstjenester, TomTom Knapp, TomTom
Innhold, Brukergenerert Innhold, enhver funksjonalitet levert av tredjeparter via TomTom
Innholdstjenester eller enhver uautorisert tilgang til din konto, selv om TomTom har fått
melding om mulighetene for slike skader.
c) TomTom aksepterer intet ansvar for (i) bedrageri begått av deres ansatte, agenter og/eller
brukere av TomTom Innholdstjenester, eller (ii) bedragersk, feilaktig fremstilling ved
noen av deres ansatte, agenter og/eller brukere av TomTom Innholdstjenester.
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d) Til tross for ovenstående eller alt annet innhold i disse vilkår og betingelser, skal ingen
ting i disse vilkår og betingelser begrense noen parts ansvar for død eller personskade
som følger av partens egen uaktsomhet.
e) Ovenstående begrensning av ansvar innvirker ikke på noen lovmessig rettighet under
gjeldende, nasjonal lovgivning.
15) Vederlag
Tilgang til TomTom Innholdstjenester tilbys av TomTom uten vederlag. TomTom
forbeholder seg retten til å avvike fra eller innstille gratis tilbud av TomTom
innholdstjenester når som helst. TomTom vil informere deg hvis en TomTom
Innholdstjeneste skulle bli tilbudt mot et vederlag i fremtiden. I et slikt tilfelle kan du
velge enten å fortsette bruken av TomTom Innholdstjenester for et slikt vederlag, eller å
avslutte bruken av TomTom Innholdstjenester.
16) Force Majeure
Force majeure defineres som omstendigheter som hindrer oppfyllelse av TomToms
forpliktelser under disse vilkår og betingelser, og som ikke med rimelighet kan
kontrolleres av TomTom. I alle tilfeller inkluderer force majeure sen og/eller forsinket
levering og ufullstendig levering fra TomTom forårsaket av omstendigheter som ikke
med rimelighet kan kontrolleres av TomTom. I en situasjon med force majeure skal alle
TomToms forpliktelser midlertidig oppheves. Dersom en periode da TomTom ikke kan
oppfylle sine forpliktelser på grunn av force majeure skulle vare i mer enn nitti (90)
kalenderdager, skal TomTom ha rett til å oppheve avtalen om TomTom Innholdstjenester
uten at slik opphevelse skal føre til forpliktelse til å betale noen form for kompensasjon.
17) Personvern
a) TomTom vil ikke oppgi informasjon relatert til dine personopplysninger, konti eller
transaksjoner til noen tredjepart, bortsett fra i samsvar med deres prinsipper om
personvern slik de presenteres på nettsiden http://www.tomtom.com/legal. Du bekrefter
herved at du har lest og at du aksepterer disse prinsippene om personvern.
b) Vær oppmerksom på at TomTom ikke overvåker ditt Brukergenererte Innhold, slik at alle
personopplysninger som du ved en feiltakelse laster opp som en del av slikt
Brukergenerert Innhold vil bli synlig for andre brukere av TomTom Innholdstjenester.
18) Lenker til tredjeparters nettsider
TomTom tar ikke ansvar for innholdet på noen tredjeparts nettsider, tjenester eller
funksjoner, lenker på tredjeparters nettsider eller i tjenester, eller for endringer eller
oppdateringer av tredjeparters nettsider eller tjenester. Der TomTom tilbyr lenker og/eller
tilgang til tredjeparters nettsider, tjenester og/eller funksjoner er dette kun som en hjelp til
deg, og slik lenke eller tilgang indikerer ikke at TomTom endosserer tredjepartens side,
tjeneste eller funksjon.
19) Tredjeparts rettigheter
Tredjeparter har ingen rettigheter under gjeldende lovgivning til å støtte seg til eller
håndheve noen av disse vilkår og betingelser, men dette begrenser ikke tredjeparters
rettigheter eller tvangsmidler som måtte finnes i tillegg til slik lovgivning.
20) Varighet
Alle vilkår i disse vilkår og betingelser som ved sin natur strekker seg ut over varigheten
til avtalen om TomTom Innholdstjenester, skal fortsette å være i kraft.
21) Utskillelse
Hvis et av vilkårene i disse vilkår og betingelser skulle anses å være uten kraft, ugyldig,
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ikke tvangskraftig eller ulovlig, skal de andre vilkårene fortsette i full kraft og effekt. Du
og TomTom anses å ha samtykket i nye vilkår og betingelser som erstatter slike ugyldige
vilkår. Disse nye vilkår og betingelser skal, hva gjelder deres innhold og effekt, fortolkes
så nært opptil den originale teksten som mulig, men på en slik måte at man kan utlede
rettigheter fra dem.
22) Gjeldende lovgivning
Disse vilkår og betingelser og enhver tvist forbundet med disse eller med bruken av
TomTom Innholdstjenester, TomTom Innhold, Brukergenerert Innhold eller på annet vis,
er underlagt lovgivningen på stedet der du har registrert adresse eller bor. FNkonvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved ekskludert fra å
gjelde for disse vilkår og betingelser. Alle tvister som oppstår fra disse vilkår og
betingelser skal avgjøres av domstolene på stedet der du har registrert adresse eller bor,
som vil ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til slike tvister.
Enhver oversettelse tilbys kun som støttetekst.
Versjon: november 2007
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