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

1) Definitioner
Licens
Modificere
TomTom Knap

TomTom indhold

TomTom Indholdsservice

Upload
Brug
Brugerudviklet indhold

licens til indholdet og TomTom Knap som yderligere
beskrevet i afsnit 3
kopiere, opdatere, opgradere, tilføje, reproducere og
klargøre modifikationer af
betyder en TomTom indholdsservice der forsyner dig med
add-to-TomTom knappen eller et hvilket som helst andet
software-værktøj der giver dig mulighed for at skabe
brugerudviklet indhold, uploade dette til din webside og
tilbyde det til brugere med let installering på en TomTomenhed.
hvilken som helst information, tekst, fil, skrift, grafik,
foto, lyd, musik, video, interaktive features eller lignende
materialer udviklet af TomTom eller dennes leverandører
hvilken som helst TomTom indholdsservice, der er
tilgængelig for dig fra eller via en TomTom webside,
TomTom HOME, en TomTom-enhed eller enhver anden
TomTom-applikation
uploade, lægge ud, sende eller dele
bruge, downloade eller blive forsynet med
hvilket som helst navigationsindhold, information, tekst,
fil, skrift, grafik, foto, lyd, musik, video, interaktive
features eller lignende materialer udviklet af dig eller af
andre brugere af TomTom Indholdsservice

2) Gyldighed
a) Disse betingelser og vilkår skal være gældende for brugen af TomTom Indholdsservice, gennem hvilken
du kan) bruge hvilket som helst TomTom indhold, eller som ii) tillader dig at uploade, modificere eller
anvende hvilket som helst bruger-udviklet indhold eller iii) via hvilken du kan få adgang til en given
tredjeparts funktionalitet eller iv) som tillader dig at udbyde et givent bruger-udviklet indhold på din
webside.
b) TomTom forbeholder sig retten til, når som helst, at foretage ændringer eller tilføjelser til disse
betingelser. Brugen af hvilket som helst software herunder, kan underkastes supplerende betingelser og
vilkår.
c) Ved at anvende TomTom Indholdsservice accepterer og forpligter du dig i forhold til alle de betingelser
og vilkår som er omtalt heri og enhver ændring og tilføjelse til disse.
3) Licens til TomTom indhold og TomTom knappen
a) TomTom bevilger dig hermed licens til at bruge TomTom indhold og TomTom knappen, hvis nogen, til
personligt og privat brug, i overensstemmelse med disse betingelser og vilkår. Du er ikke berettiget til at
modificere TomTom indholdet.
b) TomTom indholdet må kun bruges på en computer eller enhed ad gangen og i kombination med kun ét
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navigationssystem. Du må ikke give TomTom indholdet til andre, direkte eller indirekte til deres eget
eller andres brug.
c) Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke videregives, hvilket betyder at TomTom kan licensere
indholdet og TomTom knappen til andre brugere, og at din ret til anvendelse af indholdet og TomTom
Button ikke kan videregives af dig til andre.
d) Denne licens inkluderer ikke nogen som helst ret til at modtage fremtidige opdateringer eller tilføjelser
til indholdet eller til TomTom knappen. Hvis opgraderinger, opdateringer eller tilføjelser til indholdet
eller TomTom knappen modtages, vil brugen af sådanne opgraderinger, opdateringer eller tilføjelser
være reguleret af disse betingelser og vilkår eller andre betingelser og vilkår. som du vil blive bedt om at
acceptere forud for TomToms levering af de relevante opgraderinger, opdateringer eller tilføjelser til dig.
e) Uden præjudice for andre rettigheder, kan TomTom med øjeblikkelig virkning stoppe licensen hvis du i
betydelig grad undlader at overholde hvilken som helst del af disse betingelser og vilkår. I sådant
tilfælde, skal du returnere eller destruere ethvert TomTom indhold eller TomTom knap i din besiddelse.

4) Tilladelse til brug af TomTom Indholdsservice og brugerudviklet indhold
a) TomTom giver dig tilladelse til adgang og brug af TomTom Indholdsservice og til at uploade, bruge og

b)

c)

d)
e)

modificere det brugerudviklede indhold til udelukkende personligt og privat brug, og til at forsyne
TomTom med kopier af sådant modificeret brugerudviklet indhold via enhver teknologi eller midler
stillet til rådighed af TomTom gennem TomTom Indholdsservice, alt sammen i overensstemmelse med
disse betingelser og vilkår. Du må ikke bruge TomTom Indholdsservice, eller bruge, uploade eller
modificere det brugergenererede indhold til reklame, salgsfremstød, marketingbrug eller anden
kommerciel brug og/eller salgsformål.
I tilfælde af, at TomTom Indholdsservice forsyner dig med en TomTom knap, der tillader dig at uploade
brugerudviklet indhold til din egen webside, må du udelukkende vise TomTom knappen på din egen
webside. TomTom knappen skal stå alene, med en minimumsafstand på fem (5) pixels mellem hver
side af TomTom knappen og andre grafik- eller tekstelementer på din webside. Du har ikke ret til at
fjerne, forvrænge eller ændre noget som helst element i TomTom knappen (herunder html-koden, andre
software-koder, copyright-bemærkninger, varemærke-bemærkninger eller andre bemærkninger vedr.
ejendomsretslig beskyttelse).
TomTom Indholdsservice inkluderer ikke levering af nogen form for support eller teknisk assistance
relateret til brugen og vedligeholdelsen af TomTom Indholdsservice eller det brugergenererede indhold.
TomTom kan, efter eget skøn, indsamle og bearbejde brugs-statistikker relateret til det brugergenererede
indhold for at forbedre sine produkter og/eller service.
TomTom forbeholder sig retten til, med eller uden varsel, at afslutte, begrænse eller ændre TomTom
Indholdsservice.

5) Tilladelse til brug af brugerudviklet indhold udbudt via en TomTom knap
a) I tilfælde af at brugerudviklet indhold tilbydes til dig via en TomTom knap, giver TomTom dig, til trods
for bestemmelserne i afsnit 4.a, alene tilladelse til at bruge men ikke til at modificere eller uploade
sådant brugerudviklet indhold.
b) I tilfælde af at du uploader brugerudviklet indhold via en TomTom knap, giver du, til trods for
bestemmelserne i afsnit 11.c og 11.d, alene TomTom retten til at bruge og uploade sådant brugerudviklet
indhold og vise links til dette med henblik på at tillade brugere at bruge sådant brugerudviklet indhold
uden at give dem tilladelse til at modificere eller uploade det brugergenererede indhold.

6) Kommerciel brug af TomTom Button og brugerudviklet indhold.
a) Som afvigelse fra bestemmelserne i afsnit 3.a og 4.a. kan du få adgang til og bruge TomTom knappen og
til at uploade brugerudviklet indhold ved hjælp af TomTom knappen på din hjemmeside til kommercielle
formål, forudsat at du, hverken direkte eller indirekte, afkræver en tredjepart betaling for brugen af et
sådant brugerudviklet indhold eller pålægger nogen kommercielle - eller andre restriktioner eller forhold
der kan afholde en tredjepart fra at bruge det brugerudviklede indhold i overensstemmelse med disse
betingelser og vilkår.
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b) I det tilfælde at du får adgang til og bruger TomTom knappen og uploader brugerudviklet indhold som
anført i afsnit 6.a ovenfor, skal du:
i. ii på din webside inkludere en ansvarsfraskrivelse der dækker at (i) TomTom, i den maksimale
udstrækning, som gældende lov tillader det, afstår fra alle garantier, forpligtelser og betingelser,
udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte, inklusive – men ikke begrænset dertil – enhver (hvis
nogen) garanti, forpligtelse eller betingelse for tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til bestemte
formål, pålidelighed og tilgængelighed, akkuratesse eller respons-komplethed, resultater,
arbejdsrelateret anstrengelse, mangel på virusser, patentkrænkelser af tredjeparts rettigheder og
rimelig omhu og kompetence, alt sammen med hensyn til TomTom knappen eller det
brugerudviklede indhold, (ii) TomTom ingen forpligtelse har til at forsyne dig eller andre brugere
med support og teknisk assistance relateret til brugen og vedligeholdelsen af TomTom knappen eller
brugerudviklet indhold, og (iii) TomTom ikke skal være forpligtet over for dig, brugeren eller nogen
anden part for nogen direkte, indirekte, tilfældig, følge- eller andre skader, opstået som resultat af
brug eller uploading i forbindelse med TomTom knappen eller det brugerudviklede indhold.
ii. Sikre, forsvare og holde TomTom skadesløs fra og imod ethvert erstatningskrav, søgsmål, tab,
erstatningsansvar, enhver skade, omkostning og udgift (inklusive rimelige advokathonorarer)
frembragt af tredjepart resulterende fra eller relateret til (i) enhver undladelse fra din side af at udføre
eller overholde enhver bestemmelse i disse betingelser og vilkår, (ii) brug eller uploading,
respektive, af TomTom knappen eller brugerudviklet indhold, (iii) enhver repræsentation,
reklamationsret eller garanti eller anden skriftlig eller mundtlig erklæring foretaget af dig i relation
til TomTom knappen eller brugerudviklede indhold, udover det af TomTom skriftligt autoriserede,
(iv) enhver påstand om at det brugerudviklede indhold krænker nogen tredjeparts intellektuelle
ejendomsret.
iii. kun bruge TomTom knappen i overensstemmelse med TomTom-varemærkets retningslinier, hvis
tilgængelige.
7) Generelle restriktioner
a) Udleje, udlån, offentlig præsentation, fremvisning eller transmission eller en hvilken som helst anden
form for distribution af TomTom indholdsservice, TomTom indhold eller (modificeret) brugerudviklet
indhold er forbudt. Udover som tilladt af gældende lov eller som udtrykkeligt tilladt i kraft af enhver
teknologi eller metode, som stilles til rådighed af TomTom via TomTom Indholdsservice, må du ikke, og
må du ikke tillade at andre, ændrer, forvrænger eller modificerer TomTom Indholdsservice, TomTom
knappen, TomTom indhold eller brugerudviklet indhold eller dele deraf, analyserer det ved hjælp af
reverse engineering, dekompilerer eller demonterer TomTom Indholdsservice, TomTom knappen,
TomTom indhold eller brugerudviklet indhold eller dele deraf, ødelægger eller omgår kryptering eller
tillader eller gør det muligt for en tredjepart at gøre det.
b) Du må ikke bruge eller starte noget som helst automatiseret system, inklusive men ikke begrænset til
”robotter” og ”spiders” som får adgang til TomTom Indholds-service på en måde som sender flere
beskeder eller anmodninger til TomTom servere end en given normal, privat bruger af TomTom
Indholdsservice rimeligvis kan antages at producere i en lignende tidsperiode ved brug af et traditionelt
system.
c) Ved at benytte adgang til eller bruge TomTom Indholdsservice, indvilliger du i at afstå fra en hvilken
som helst uretmæssig opførsel, herunder:
i. at prøve at skaffe sig adgang eller afbryde en anden brugers konto, computere eller netværk uden
autorisation;
ii. at skaffe eller prøve at skaffe data via enhver metode fra TomTom Indholdsservice, undtagen hvis
TomTom har til hensigt at levere sådanne data eller gøre dem tilgængelige for dig.
iii. direkte eller indirekte at opkræve en tredjepart for brugen af TomTom Indholdsservice;
iv. at fremvise en TomTom knap på en måde som antyder TomToms forbindelse med eller tilknytning
til, sponsorering eller billigelse af brugerudviklede indhold, som er vildledende, stødende, illegalt,
skadeligt, fordrejet, groft, injurierende, obskønt, vulgært, hadefuldt, som krænker enhver tredjeparts
rettigheder, på anden vis er lovstridigt, eller forringer TomToms intellektuelle ejendomsret;
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v. at fremvise eller spejle enhver TomTom HOME-side på din webside, inklusive men ikke begrænset
til den side der fremkommer som respons på et klik på TomTom knappen.
vi. at bruge TomTom Indholdsservice på en lovstridig måde eller på en måde, som overtræder enhver af
disse betingelser og vilkår;
vii. at skabe en falsk identitet med den hensigt at vildlede andre;
viii. at overtræde enhver etisk regel eller andre (varemærke) retningslinier der kan være gældende for
TomTom Indholdsservice;
ix. at bruge (en hvilken som helst del af) TomTom Indholdsservice til at høste – eller på anden måde
indsamle information om tredjeparter, herunder e-mail-adresser eller personlige data.
8) Upload af brugerudviklet indhold
a) Ud over de generelle bestemmelser og restriktioner i afsnittene 4 og 5 ovenfor, må du ikke uploade
nogen form for brugerudviklet indhold der:
i. er stødende, truende, illegalt, skadeligt, forvrænget, groft, injurierende, obskønt, hadefuldt, som
krænker en tredjeparts rettigheder eller på anden måde er lovstridigt;
ii. der fremmer ulovlige aktiviteter eller opførsel, som er stødende, truende, skadelig, forvrænget, grov,
injurierende, obskøn, vulgær, hadefuld, som krænker en tredjeparts rettigheder eller på anden måde
er lovstridig;
iii. der fremmer information, du ved at forkert eller vildledende;
iv. (kan være) skadeligt for TomToms forretning såsom, men ikke begrænset til, brugerudviklet indhold
i forbindelse med kort eller sikkerhedsinformation (kamera);
v. er beskyttet af copyright, er en forretningshemmelighed eller er genstand for enhver anden
tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller ret til privatliv, medmindre du er ejer af sådanne
rettigheder eller du har udtrykkelig tilladelse, af den retmæssige ejer af sådanne rettigheder, til at
uploade det brugerudviklede indhold og til at bevilge TomTom og andre brugere af TomTom
Indholdsservice alle rettigheder bevilget heri.
vi. tilvejebringer personlige data såsom telefonnumre, hjemme– eller e-mail-adresser, navne eller
efternavne, medmindre det er med udtrykkelig tilladelse fra indehaveren af sådanne personlige data.
vii. involverer overførsel af uopfordrede masse-mails, spam eller junk-mail;
viii. indeholder sider med begrænset adgang, eller sider, som kun er tilgængelige med password eller
skjulte sider eller motiver
ix. involverer kommercielle aktiviteter eller salg undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse betingelser og
vilkår eller med TomToms forudgående skriftlige tilladelse;
x. involverer udsendelse eller på anden måde tilgængeliggørelse af materiale der indeholder virusser,
Trojanske heste, orme, time bombs eller enhver anden lignende software der kan skade betjeningen
af TomToms serverere, computere eller netværk eller en brugers konto, computere, netværk eller
TomTom-udstyr.
9) Tredjeparts materialer
TomTom kan gøre brug af tredjeparts softwarekoder, data, informationsfunktionalitet, andet indhold og
algoritmer (”Tredjeparts materiale”) i virksomhedens TomTom Indholdsservice og TomTom Indhold.
Brugen af Tredjeparts materiale inkluderet i TomTom Indholdsservice og TomTom Indhold kan gøres til
genstand for andre betingelser og vilkår. De officielle copyright-bemærkninger og specifikke licensbetingelser for disse Tredjeparts materialer kan findes på eller via vores webside
http://www.tomtom.com/legal. Du indvilger hermed i at din brug af TomTom Indholdsservice indebærer
at du har læst og accepteret betingelserne og vilkårene for en given tredjeparts materialer inkluderet i
TomTom Indholdsservice eller TomTom Indhold, hvis nogen.
10) Adgang til TomTom Indholdsservice
a) For at kunne få adgang til eller bruge nogle af TomTom Indholdsservicens funktioner, kan du blive bedt
om at registrere dig hos TomTom eller om at oprette en MyTomTom konto.
b) Du hæfter og er ansvarlig for en hvilken som helst aktivitet, der forekommer på din konto. Du er
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ansvarlig for dit eget brugernavn og aktiviteter relateret hertil. Du bør ikke oplyse dit password til en
tredjepart, og du bør ikke lade andre få adgang til eller benytte TomTom Indholdsservice på dine vegne.
c) Du skal øjeblikkeligt advisere TomTom i tilfælde af at du bliver opmærksom på en tredjeparts mulige
adgang til eller brug af TomTom Indholdsservice, under din konto, som du ikke har godkendt eller anden
brud på sikkerhed, relateret til TomTom Indholdsservice.
11) Ejendomsrettigheder

a) Copyright og andre intellektuelle, industrielle og/eller ejendomsrettigheder til TomTom indholdsservice, herunder TomTom knappen og TomTom indhold, til ethvert varemærke, billeder, logoer eller
navne indeholdt deri og til kopier af disse, ejes af TomTom og/eller virksomhedens leverandører. Alle
rettigheder, der ikke specifikt er givet i disse betingelser og vilkår, er forbeholdt TomTom. Du må ikke
kopiere, downloade, uploade, distribuere, udsende eller på anden måde reproducere TomTom indhold
eller TomTom knappen undtagen med henblik på at oprette en kopi udelukkende til brug som backup
eller til arkiv. Du opnår ikke ejerskab af TomTom indholdet eller TomTom knappen.
b) TomTom gør ikke krav på nogen form for ejerskab af det brugerudviklede indhold. Du bekræfter og
garanterer, at du ejer eller har den påkrævede licens, rettigheder, samtykke og tilladelse til at uploade det
brugerudviklede indhold og til at bevilge TomTom alle rettigheder bevilget i disse betingelser og vilkår,
inklusive retten til at bevilge andre brugere af TomTom Indholdsservice tilladelse til at bruge og
modificere et sådant brugerudviklet indhold i overensstemmelse med disse betingelser og vilkår.
c) Ved uploading af ethvert brugerudviklet indhold, vil du bevare alle rettigheder du end måtte have deri,
men du giver hermed TomTom en verdensdækkende, evig, uomstødelig, ikke-eksklusiv, licensafgiftfri,
overførbar brugerlicens til at bruge, uploade, modificere, distribuere, underlicensere, reverse engineere,
dekompilere eller demontere og fremvise et sådan brugerudviklet indhold eller links dertil i enhver form
og via ethvert medie.
d) Du giver hermed TomTom ret til at bevilge tilladelse til andre brugere af TomTom Indholdsservice til at
bruge og modificere ethvert brugerudviklet indhold som du måtte uploade gennem TomTom
Indholdsservice i overensstemmelse med disse betingelser og vilkår.
12) Misbrug og fjernelsespolitik
a) Du er eneansvarlig for ethvert brugerudviklet indhold, som du uploader og for din interaktion med
enhver tredjepart via TomTom Indholdsservice. Hvis vi får oplysning om, at et brugerudviklet indhold
muligvis kan overtræde en hvilken som helst del af afsnit 8a eller af enhver anden del af disse betingelser
og vilkår eller krænke en hvilken som helst tredjeparts rettigheder, kan TomTom fjerne et sådant
brugerudviklet indhold uden forudgående varsel. TomTom kan stoppe din adgang til og brug af
TomTom Indholdsservice til at uploade sådant brugerudviklet indhold.
b) TomTom påtager sig intet ansvar for overvågning af nogen som helst af TomTom Indholds-services eller
brugerudviklede indhold.
c) Hvis du bliver opmærksom på nogen form for misbrug af TomTom Indholdsservice af en hvilken som
helst bruger af TomTom Indholdsservice, bedes du give TomTom besked ved at klikke på den knap, som
TomTom har oprettet til dette formål, på hvilken som helst TomTom webside.
13) Ansvarsfraskrivelse
a) TomTom giver ikke og kan ikke give garanti for at TomTom Indholdsservice, TomTom knappen,
TomTom indhold, brugerudviklet indhold eller enhver funktionalitet leveret af tredjeparter via TomTom
Indholdsservice fungerer på en måde som er helt fejlfri, at enhver leveret information altid er præcis ej
heller at enhver tredjeparts funktionalitet altid vil være tilgængelig eller funktionsdygtig. Regnefejl kan
forekomme, når man bruger, uploader eller modificerer TomTom Indholds-service, TomTom indhold,
brugerudviklet indhold eller tredjeparts funktionaliteter i et navigationssystem såsom dem forårsaget af
lokale miljøforhold og/eller ukomplette eller ukorrekte data.
b) TomTom leverer eller tilgængeliggør TomTom Indholdsservice, TomTom knappen, TomTom indhold,
brugerudviklet indhold og enhver tredjeparts funktionaliteter ”SOM DE ER OG FOREFINDES OG
MED ALLE FEJL” og frasiger sig hermed alle andre garantier, forpligtelser og betingelser,
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udtrykkelæige, underforståede eller lovmæssige, inklusive men ikke begrænsede til enhver (hvis nogen)
garantier, forpligtelser eller betingelser for tilfredsstillende kvalitet, for egnethed til bestemte formål, for
pålidelighed eller tilgængelighed, for akkuratesse eller fuldstændighed i svar, for resultater, for
arbejdsrelateret anstrengelse, for fravær af virusser og for rimelig omhu og kompetence, alt sammen med
hensyn til TomTom Indholdsservice, TomTom knappen, TomTom indhold, brugerudviklet indhold eller
tredjeparts funktionaliteter. Samme ansvarsfraskrivelse for garantier, forpligtelser eller betingelser
gælder for forsyning af eller mangel på forsyning af support eller anden service, information, software
og beslægtet indhold via TomTom Indholdsservice, TomTom knappen, TomTom indhold,
brugerudviklet indhold eller tredjeparts funktionaliteter eller indhold på anden vis opstået gennem din
adgang til eller brug af, uploading eller modificering TomTom Indholdsservice, TomTom knappen,
TomTom indhold, brugerudviklet indhold eller tredjeparts funktionaliteter. Ligeledes er der ingen garanti
for - eller betingelse af stille nydelse, stille besiddelse eller ingen krænkelse med hensyn til TomTom
Indholdsservice, TomTom knappen, TomTom indhold, brugerudviklet indhold eller tredjeparts
funktionaliteter tilvejebragt via TomTom Indholdsservice.
c) TomTom kan afhænge af tredjeparter for så vidt angår levering af nogle (eller en del af) TomTom
Indholdsservice såsom når TomTom Indholdsservice indebærer at gøre tredjeparts funktionaliteter
tilgængelige. TomTom garanterer ikke og kan ikke garantere at sådanne tredjeparts funktionaliteter vil
blive ved med at være tilgængelige for dig på alle tidspunkter og vil være berettet til at stoppe
tilgængelighed af sådanne tredjeparts funktionaliteter når som helst TomTom ikke længere rimeligvis
kan afkræves at gøre det, uden at have nogen forpligtelse til at yde kompensation i nogen som helst
relation hertil.
14) Garantiforpligtelse
a) TomTom godkender ikke nogen form for brugerudviklet indhold eller nogen form for mening,
anbefaling eller råd udtrykt deri, og TomTom frasiger sig udtrykkeligt enhver og alle garantiforpligtelser
i forbindelse med din adgang til og brug af et sådan brugerudviklet indhold.
b) I al den udstrækning, som gældende lov muliggør dette, vil hverken TomTom eller dennes leverandører
eller underleverandører være garantiforpligtet over for dig eller over for nogen som helst tredjepart for
nogen form for skader enten direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller på anden vis (inklusive i
hvert tilfælde, men ikke begrænset til, skader opstået ved manglende mulighed for adgang, brug,
uploading eller modificering af TomTom Indholdsservice, TomTom knappen, TomTom indhold,
brugerudviklet indhold eller funktionaliteter leveret af tredjepart via TomTom Indholdsservice, tab af
data, tab af forretning, tab af profit, afbrydelse af forretning eller lignende) opstået ved brug af, eller ved
manglende mulighed for brug af TomTom Indholdsservice, TomTom knappen, TomTom indhold,
brugerudviklet indhold eller funktionaliteter leveret af tredjepart via TomTom Indholdsservice eller
anden uautoriseret adgang til din konto, selv hvis TomTom er bekendtgjort med risikoen for sådanne
skader.
c) TomTom kan ikke drages til ansvar for (i) nogen form for bedrageri på vegne af virksomhedens ansatte,
agenter og/eller brugere af TomTom Indholds-service; eller (ii) nogen form for svigagtig forvanskning
på vegne af virksomhedens ansatte, agenter og/eller brugere af TomTom Indholdsservice.
d) Uanset ovenstående eller noget som helst andet i disse betingelser og vilkår, skal intet i disse betingelser
og vilkår begrænse nogen parts garantiforpligtelse i tilfælde af død eller personlig tilskadekomst
resulterende fra egen forsømmelighed.
e) Ovenstående begrænsning af garantiforpligtelse berører ikke nogen lovmæssige rettigheder under den
gældende, nationale lovgivning.
15) Honorarer
Du tilbydes adgang til TomTom Indholdsservice gratis. TomTom forbeholder sig retten til, når som
helst, at afstå fra eller ophøre med at udbyde TomTom Indholdsservice gratis. TomTom vil informere
dig hvis en TomTom Indholdsservice fremover vil blive udbudt mod betaling. I et sådant tilfælde, kan du
vælge enten at fortsætte din brug af TomTom Indholdsservice mod betaling eller at ophøre med at bruge
TomTom Indholdsservice.
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16) Force Majeure
Force Majeure betyder forhold, der umuliggør opfyldelsen af TomToms forpligtelser i henhold til disse
betingelser og vilkår, som ikke på rimelig vis kan kontrolleres af TomTom, inklusive sene og/eller
forsinkede leverancer og ukomplette leverancer fra TomTom forårsaget af forhold uden for TomToms
rimelige kontrol. I en situation med force majeure suspenderes alle TomToms forpligtelser. Skulle
perioden, hvori TomTom ikke kan imødekomme sine forpligtelser som følge af force majeure, fortsætte
udover halvfems (90) kalenderdage, vil TomTom være berettiget til at ophæve aftalen for TomTom
Indholds-service uden forpligtelse til at betale nogen form for kompensation opstået fra eller i
forbindelse med denne ophævelse.
17) Privatliv
a) TomTom vil ikke afsløre information vedrørende dine personlige detaljer, konti eller transaktioner til
nogen tredjepart udover det som er i overensstemmelse med virksomhedens politik om privatlivets fred,
anført på websiden http://www.tomtom.com/legal. Du indvilger hermed i, at du har læst og accepteret
politikken om privatlivets fred.
b) Vær venligst opmærksom på at TomTom ikke overvåger dit brugerudviklede indhold, således at enhver
information du uforvarende uploader som en del af et sådant brugerudviklet indhold, vil være synligt for
andre brugere af TomTom Indholdsservice.
18) Links til tredjeparts websider
TomTom er ikke ansvarlig for indholdet på nogen tredjeparts websider, service eller funktionalitet,
nogen som helst links indeholdt i tredjeparts websider eller service eller nogen som helst ændringer eller
opdateringer af tredjeparts websider eller service. De steder hvor TomTom leverer links og/eller adgang
til tredjeparts websider, service og/eller funktionalitet er udelukkende tænkt som en bekvemmelighed for
dig, og inkludering af et givent link eller en adgang indebærer ikke TomToms godkendelse af
tredjepartens site, service eller funktionalitet.
19) Tredjeparts rettigheder
Tredjeparter har ingen rettigheder under gældende lovgivning i forhold til tredjeparts ret til at forlade sig
på eller håndhæve en hvilken som helst vending fra disse betingelser og vilkår, men det berører ikke
tredjeparts rettighed eller retsmiddel som forekommer eller er tilgængeligt, bortset fra en sådan gældende
lovgivning.
20) Overlevelse
Ethvert forhold i disse betingelser og vilkår som i deres natur rækker udover TomTom Indholdsservice
aftales ophør vil fortsat være i kraft.
21) Adskillelighed
Hvis et forhold i disse betingelser og vilkår skønnes at være ugyldigt, umulig at håndhæve eller ulovligt,
vil de øvrige forhold fortsat være af fuld gyldighed. Du og TomTom skønnes at have indvilget i nye
betingelser og vilkår som erstatning for sådanne ugyldige forhold. Disse nye betingelser og vilkår skal
fortolkes, hvad angår deres indhold og ikrafttræden, så tekstnært som muligt til den oprindelige tekst,
men på en sådan måde at rettigheder bestemt kan udledes fra dem.
22) Gældende lov og værneting
Disse betingelser og vilkår og hvilke som helst disputter i relation til disse betingelser og vilkår eller i
relation til brugen af TomTom Indholdsservise, TomTom indhold, brugerudviklet indhold eller andet, er
underlagt lovene, hvor du har lovlig bopæl eller ophold. De Forenedede Nationers Konvention for
kontrakter ved internationalt salg af varer er hermed ekskluderet fra anvendelse i disse betingelser og
vilkår. Alle disputter opstået fra disse betingelser og vilkår skal afgøres af domstolene på det sted, hvor
du har lovlig bopæl eller ophold, som eksklusivt har jurisdiktion i forhold til enhver af sådanne disputter.
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