
 

 
Vilkår for InControl Touch Pro- og Pivi Pro-funktionen 

Med virkning fra den 27. april 2021 

I disse vilkår betyder ”vi/os/vores” Jaguar Land Rover Limited (registreringsnummer 1672070) 

med hjemsted på Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF), England. 

1. Om disse vilkår 

Følgende vilkår og betingelser (“Vilkår”) gælder for biler udstyret med InControl Touch Pro eller 

Pivi Pro og dækker infotainment, tilknyttede tjenester og softwareopdateringsfunktioner 

(herunder al software, billeder, tekst, data og andet indhold, der er en del af eller relaterer til 

disse funktioner) (“Funktioner”).  Bemærk, at alle funktioner muligvis ikke er tilgængelige i din 

bil, da dette afhænger af specifikationerne for din bilmodel og dit land. Funktionerne udbydes 

ikke for Færøerne og Grønland. Kontakt din autoriserede forhandler for yderligere oplysninger.   

Du kan blive bedt om at acceptere yderligere slutbrugerbetingelser og politik om beskyttelse af 

personlige oplysninger, når du bruger visse funktioner, for eksempel funktioner, der leveres via 

vores udvalgte tredjepartsudbydere, eller som giver dig adgang til apps eller onlineindhold 

(f.eks. InControl Touch Pro “Live” -tjenesten).  

For InControl Touch Pro gælder tredjepartsudbyderbetingelser for navigation og Gracenote-

medier.  Du kan læse dem her:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

 

• Se i bilens instruktionsbog under anvendelsesvilkår for Gracenote-media. Den første 

gang, du forsøger at bruge InControl-funktionerne, vil disse Vilkår komme op på 

skærmen i din bil.  

For Pivi Pro gælder vilkårene for tredjepartsudbydere for navigation og tilslutning til mobilt 

netværk (herunder politikken om rimeligt brug).  Du kan læse dem her:   

 

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

• https://move.tatacommunications.com/terms-and-conditions 

• https://move.tatacommunications.com/policies/privacy 

 

Ved at bruge funktionerne accepterer du disse Vilkår og funktionsudbydernes vilkår og 

anerkender funktionsudbydernes privatlivspolitik. Læs dem venligst omhyggeligt. Særlig 

opmærksomhed henledes på punkt 2 (SIM-kort og datagebyrer), punkt 7 (databrug og 

fortrolighed) og punkt 8 (ansvarsbegrænsning) herunder. 

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
https://move.tatacommunications.com/terms-and-conditions
https://move.tatacommunications.com/policies/privacy
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I nogle lande kan mobilnetværksudbyderen kræve, at du udfører en elektronisk 

identitetsverificeringsproces for at aktivere det fabriksinstallerede SIM-kort for at overholde 

lokale lovkrav. 

 

VIGTIGT: 

• Du er ansvarlig for at sikre, at andre mennesker, som du giver tilladelse til at bruge 

bilen, er bekendt med disse Vilkår og bruger Funktionerne i overensstemmelse med 

disse Vilkår. 

• Disse Vilkår gælder også for dig, hvis du bruger en bil, som indgår i en ”vognpark", 

selvom du ikke personligt har købt eller leaset bilen eller abonneret på Funktionerne. 

En vognpark er en gruppe af biler, som vedligeholdes, ejes eller leases af en 

virksomhed eller anden organisation og ikke af en person eller familie. F.eks. omfatter 

dette en udlejningsbil, som leveres til dig af et udlejningsfirma, en bil stillet til rådighed 

for dig af din arbejdsgiver eller en bil stillet til rådighed for dig af os eller af vores 

autoriserede forhandlere som et midlertidigt lån.  

• Disse Vilkår gælder for enhver adgang og brug af Funktionerne, enten via det 

fabriksinstallerede SIM-kort, eller hvis du er tilsluttet via Wi-Fi. 

Hvis du har spørgsmål angående disse Vilkår, bedes du kontakte din autoriserede forhandler.    

 

2. SIM-kort og datagebyrer 

2.1 Du skal bruge et SIM-kort (Subscriber Identity Module) og dataabonnement for at 

benytte visse Funktioner og funktionaliteter (f.eks. Wi-Fi-hotspot, InControl Touch Pro-

webbrowseren og “Live”-tjenesten, hvis der er en sådan).  SIM-kortet i bilen skal være 

fuldt ud funktionsdygtigt, og de relevante Funktioner eller funktionaliteter virker muligvis 

ikke, hvis SIM-kortet er beskadiget, fjernet eller installeret forkert.   

2.2 SIM-kortet leveres muligvis med bilen (enten indbygget i bilen eller til indsættelse på 

SIM-kortpladsen) eller er separat købt og leveret af dig, afhængigt af specifikationen 

for bilmodel og land. 

2.3 Hvis bilen oprindeligt leveres med et SIM-kort til SIM-kortpladsen og du vælger at 

udskifte dette med et andet SIM-kort, er du ansvarlig for alle datagebyrer, der vedrører 

brugen af et sådant andet SIM-kort.  

2.4 Du er ansvarlig for alle gebyrer til netværksudbydere og dataabonnementer, der 

vedrører dit SIM-kort og brugen af Funktionerne (efter en eventuel indledende gratis 

prøveperiode eller inklusive dataabonnement, hvor dette er relevant).  Dette omfatter 

muligvis også alle netværksudbyderes gebyrer for international dataroaming.  

Indstillingerne for tilslutning i bilen gør det muligt at aktivere eller deaktivere mobil 
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dataforbindelse for din dataplan. Kontroller venligst disse indstillinger, hvis du ønsker 

at undgå gebyrer for international dataroaming. Softwareopdateringer påvirkes ikke. 

2.5 Hvis du har anvendt dit eget SIM-kort, skal du fjerne det, hvis du ikke længere ejer eller 

bruger bilen.  Hvis du undlader dette, vil du fortsat være ansvarlig for eventuelle 

datagebyrer, som skyldes brugen af Funktionerne på bilen. 

2.6 Transmission af data via det fabriksinstallerede SIM-kort foregår på tværs af 

mobiltelefonnetværk, der leveres og administreres af vores udvalgte udbyder af 

mobilnetværksoperatørtjenester ("MNO Service Provider"), enten direkte eller gennem 

en lokalt licenseret udbyder, som tjenesteudbyderen har en kontraktmæssig aftale 

med.  Tjenesteudbyderen fungerer som telekommunikationsudbyder for funktionerne.  

Du bliver bedt om at acceptere deres vilkår og betingelser for brug af de mobile 

telekommunikationsnetværk.  For Pivi Pro betyder dette netværksudbyderens vilkår og 

betingelser i paragraf 1 ovenfor. For InControl Touch Pro betyder dette 

netværksudbyderens vilkår og betingelser, som du accepterer, når du registrerer og 

aktiverer SIM-kortet, som du indsætter i bilens SIM-kortholder. 

 

 

3. Brugerkonti og abonnementer 

3.1 For at bruge visse funktioner og funktionalitet skal du først (a) oprette en konto (for 

eksempel en InControl-konto eller en Touch Pro-navigationskonto) og (b) et aktuelt 

abonnement (et abonnement er din ret til at få adgang til og bruge en tilsluttet funktion 

i en bestemt periode). 

3.2 En første abonnementsperiode er inkluderet, når bilen eller optionspakken oprindeligt 

købes, afhængigt af funktion og specifikation for din bilmodel og land.  For at fortsætte 

med at bruge den relevante Funktion efter dens indledende abonnementsperiode skal 

du forny dit abonnement og betale de gældende gebyrer for fornyelsen.  Yderligere 

oplysninger om startabonnement og om fornyelse af dette kan fås hos din autoriserede 

forhandler.  

3.3 Du er ansvarlig for at opsige din konto, hvis du ikke længere ejer eller bruger din bil (for 

eksempel hvis du sælger bilen, din leasingperiode udløber, eller hvis bilen bortkommer 

eller bliver stjålet).  Du skal fjerne din profil og konto fra bilen, slette din konto og 

deaktivere mobildata i bilens forbindelsesindstillinger. 

3.4 Du er ansvarlig for at sørge for, at kontooplysningerne er korrekte og ajourførte samt 

at holde dine loginoplysninger sikre og hemmelige.  Medmindre det er vores fejl, kan 

vi ikke holdes ansvarlige for uautoriseret adgang til og brug af din konto eller af 

Funktionerne.  

3.5 Når dit abonnement udløber, skal vi – uden at vi pådrager ansvar overfor dig - slette 

alle registrerede oplysninger og data vedrørende dig, som er i vores besiddelse eller 

under vores kontrol. Vi beholder kun, hvad der er nødvendigt for at kunne opfylde 
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lovgivningskrav og for at kunne dokumentere eventuelle krav eller bibeholde beviser til 

tvistesager. 

 

4. Softwareopdateringer 

4.1 I disse Vilkår betyder "softwareopdateringer" trådløse softwareopdateringer til 

InControl Touch Pro, Pivi Pro eller andre bilsystemer, som kan downloades direkte til 

bilen for at vedligeholde eller ændre disse systemer eller for at levere forbedrede 

funktioner og egenskaber til din bil. 

4.2 Når bilen er tilsluttet, vil softwareopdateringer være tilgængelige til bilens systemer fra 

tid til anden. Du kan søge efter tilgængelige softwareopdateringer fra bilens 

indstillinger, eller de kan blive startet af os. 

4.3 Afhængigt af typen af softwareopdatering, bilens specifikation og lokale markedskrav 

kan softwareopdateringer downloades og installeres automatisk, eller du kan udskyde 

eller afvise opdateringen. 

4.4 Du skal være opmærksom på følgende vigtige vilkår for Softwareopdateringer: 

(a) Afhængigt af bilens specifikationer kan softwareopdateringer downloades via 

bilens indbyggede SIM-kort, et SIM-kort, der er sat i SIM-kortholderen, eller 

ved hjælp af en WI-FI-forbindelse. Bemærk, at softwareopdateringer via et 

SIM-kort, der ikke er indbygget i bilen fra fabrikken, kan medføre gebyrer for 

din SIM-dataplan; 

(b) Under installationen af nogle typer af Softwareopdateringer vil visse 

funktioner og tjenester (som f.eks. SOS-nødopkald, Optimeret vejhjælp, 

InControl Secure Tracker-/Secure Tracker Pro-tjenesten, alarmen og nogle 

funktioner i InControl Remote-appen) muligvis midlertidigt blive deaktiveret. 

Du bør kun vælge at installere disse Softwareopdateringer, når du ikke skal 

køre i bilen og den er parkeret på et sikkert sted; 

(c) Der er risiko for, at Softwareopdateringerne ikke kan installeres korrekt, hvis 

bilen ikke har originalt Software og hardware;  

(d) Softwareopdateringer overskriver den eksisterende Software i bilen. Dette 

kan også gælde for eventuel uoriginal Software i bilen fremstillet af 

tredjemand;  

(e) Hvis du har spørgsmål om eller problemer med Softwareopdateringer, bedes 

du kontakte din autoriserede forhandler. 

4.5 Hvis du har en bil, der indgår i en vognpark, skal du være opmærksom på, at ejeren af 

vognparken kan have  vilkår og betingelser, politikker og procedurer, der kan påvirke 

din brug af Softwareopdateringer. Det er dit ansvar at forhøre dig hos ejeren af 

vognparken om brugen af Softwareopdateringer i bilen. 
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4.6 For at kunne give dig en softwareopdatering vil vi muligvis indsamle og behandle data 

fra din bil, f.eks. stelnummer og positionsoplysninger. Sådanne data vil normalt blive 

brugt til at bestemme tilgængeligheden af og/eller din berettigelse til en 

softwareopdatering på dit marked eller vil på anden måde blive beskrevet som en del 

af en udgivelse. 

 

5. Tredjepartsindhold og -tjenester 

5.1 Pivi Pro og InControl Touch Pro giver dig adgang til bestemt tredjepartsindhold og 

tjenester via funktionerne på din bil (f.eks. "Live" på InControl Touch Pro). Vi har valgt 

og giver adgang til indhold og tjenester fra tredjepart til vores kunder.  

5.2 Tredjepartsindhold og -tjenester leveres af vores udvalgte tredjepartsudbydere. 

Tredjepartsindhold og -tjenester kan være underlagt den pågældende tredjeparts vilkår 

og betingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger (som ikke er en del 

af disse vilkår). Hvor det er relevant, skal du læse og acceptere dem for at få adgang 

til og bruge tredjepartsindhold og tjenester. For at bruge f.eks. sociale medier skal du 

have din egen konto hos den relevante udbyder af sociale medier og acceptere deres 

vilkår og privatlivspolitik. 

5.3 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle arrangementer eller aftaler indgået mellem dig og 

tredjepartsudbyderne af indhold og tjenester, og disse aftaler indgås for egen regning 

og risiko. For eksempel er du ansvarlig for at betale ethvert gebyr for apps fra tredjepart, 

som du vælger at downloade eller abonnere på. 

5.4 Valget af tredjepartsindhold og tjenester, der er tilgængelige for din bil, kan ændres fra 

tid til anden. Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere, fjerne eller deaktivere 

adgang til tredjepartsindhold og tjenester til enhver tid uden varsel. 

5.5 Fra tid til anden kan vi stille tilgængelige opdateringer til indhold og tjenester fra 

tredjepart til rådighed, som kan kræve, at du accepterer tredjeparts nye eller 

opdaterede vilkår og betingelser samt politikker for beskyttelse af personlige 

oplysninger. 

 

6. Brug af Funktionerne 

6.1 Vi gør kun Funktionerne tilgængelige til privat brug eller til intern brug i din virksomhed 

i forbindelse med bilen.  Funktionerne må kun bruges til det tilsigtede formål og ikke til 

videresalg.  Du må ikke  og må ikke tillade andre at bruge Funktionerne på en måde, 

der: 

(a) er ulovlig, forbudt eller begrænset i noget land, hvor du har til hensigt at bruge eller 

bruger Funktionerne (f.eks. hvor brugen af oplysninger om 

overvågningskameraers placering ikke er tilladt); 
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(b) er usikker eller bringer dig selv, dine passagerer eller andre personer i fare; 

(c) forårsager beskadigelse af bilen, data, Software, enhed, computersystemer eller 

netværk; 

(d) ikke er godkendt af os, eller som krænker eventuelle immaterielle rettigheder 

(herunder de, som tilhører tredjepartsudbydere). 

6.2 Ud over betingelserne i punkt 6.1, må du ikke bruge InControl Touch Pro-

webbrowseren: 

(a) på nogen måde, der kan eller vil skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller 

bringe vores eller netværksudbyderens systemer eller sikkerhed i fare eller 

forstyrre andre netværksbrugere; eller 

(b) til peer-to-peer fildeling ("P2P"), bitstrøm, eller proxyserver-netværk, spamming, 

udsendelse af uopfordrede masse-e-mails eller kommercielle budskaber, til 

opretholdelse af alle slags e-mail-servere eller på nogen måde, som involverer 

enhver tjeneste, der giver adgang til en offentlig IP- eller internetadresse. 

6.3 Du er ansvarlig for at overholde alle gældende færdselslove og god praksis for bilkørsel 

i relation til din brug af Funktionerne.   

6.4 Vi bestræber os på at sikre, at Funktionerne er tilgængelige og fungerer korrekt, men 

vi kan ikke garantere, at Funktionerne (eller disses underfunktioner) er fejlfri eller 

konstant tilgængelige, eller at brugen af dem er tilladt i henhold til lokal lovgivning i alle 

lande.  Hvis du for eksempel bruger InControl Touch Pro-webbrowseren, kan nogle 

websider være utilgængelige eller ikke fungere korrekt på bilens skærm.   

6.5 Tilgængeligheden og funktionaliteten af visse aspekter af Funktionerne er afhængige 

af den mobile netværksdækning og andre faktorer, som er uden for vores kontrol.  

F.eks. kan netværksforbindelsen være utilgængelig i fjerntliggende eller lukkede 

områder og kan være påvirket af forhindringer, såsom bakker, høje bygninger og 

tunneler eller netværkskapacitet.  Desuden kan Funktionerne være genstand for 

periodiske forstyrrelser eller nedetid pga. nødvendig vedligeholdelse eller ændringer, 

men vi vil altid forsøge at minimere eventuel manglende tilgængelighed som følge 

deraf.   

6.6 Vi kan ikke garantere, at navigationsdata eller -indhold (f.eks. kort, 

overvågningskameraer, data om fartbegrænsninger eller trafik) er nøjagtige, 

fuldstændige eller ajourførte.  Disse data er ment som en service for dig, men du vil 

stadig være ansvarlig for at overholde færdselsloven, herunder respektere skiltning og 

hastighedsbegrænsninger. 

6.7 Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere, fjerne eller deaktivere adgang til 

tredjepartsindhold og -tjenester til enhver tid uden varsel.  For eksempel kan dette være 

nødvendigt for at udføre væsentlig vedligeholdelse af de systemer, der driver 
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funktionerne, af sikkerhedsmæssige årsager, hvis det kræves af loven, eller hvis vi ikke 

længere stiller særlige funktioner eller funktionalitet til rådighed i dit land eller for vores 

kunder generelt eller i tilfælde af force majeure. 

6.8 Det er dit ansvar at slette alle personlige oplysninger, indhold og andre data, du måtte 

have på din bil, i et omfang tilladt af Funktionerne og biludstyret, før du overdrager 

ejerskab af bilen til en anden person eller returnerer en lånt, lejet eller leaset bil til dens 

primære ejer.  F.eks. kan du slette dine foretrukne websider, browserhistorik og alle 

cookies, som InControl Touch Pro-webbrowseren har gemt, vha. webbrowserens 

indstillinger. 

6.9 Du er ansvarlig for brugen af "Husk mig"-funktionen, der gælder for visse Funktioner. 

Denne funktion giver dig mulighed for automatisk at forblive logget ind på bilen og giver 

dermed lettere adgang til Funktionerne. Vær opmærksom på, at når denne funktion er 

aktiv, vil enhver anden, som bruger bilen, kunne se dine gemte indstillinger, funktioner 

og personlige oplysninger i bilen, og bruge bilens InControl-tjenester på samme måde, 

som hvis du var brugeren. Du bør sørge for, at "Husk mig"-funktionen deaktiveres, hvis 

du ikke ønsker, at andre brugere skal have adgang. Når du ikke længere ejer eller 

bruger din bil (når du f.eks. sælger bilen, leasingperioden udløber eller bilen mistes 

eller stjæles), skal du sikre dig, at funktionen "Husk mig" for visse Funktioner 

deaktiveres, og/eller at du er logget ud af Funktionerne. 

6.10 Vi er ikke ansvarlige for nogen tredjepartswebsider, indhold eller data, du vælger at 

tilgå på internettet via InControl Touch Pro-webbrowseren, og du gør dette på egen 

risiko.  Disse websider kan anvende cookies eller lignende funktioner.  Du opfordres til 

at læse og sikre, at du er tilfreds med eventuelle vilkår og betingelser, politik om 

beskyttelse af personlige oplysninger og cookie-politik, som gælder for de 

tredjepartswebsider, du besøger.   

6.11 Anvendelse af visse Funktioner (f.eks. InControl Touch Pro-webbrowseren) kan være 

begrænset, mens bilen kører. 

6.12 For InControl Touch Pro vil Wi-Fi-forbindelsen ikke være tilgængelig under brug af 

tjenesterne SOS-nødopkald, Optimeret assistance eller InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro. Wi-Fi-Hotspot-forbindelse kan også være utilgængelig i 

30 minutter efter afslutningen af et SOS-nødopkald og Optimeret assistance, eller når 

en aktiv InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro-hændelse er åben. 
 
 

7. Databrug og beskyttelse af personlige oplysninger 

7.1 Vi anvender personlige oplysninger i henhold til vores InControl-fortrolighedspolitik, 

som kan læses her: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

web/about/privacy-policy/DNK eller https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-

web/about/privacy-policy/DNK. 

 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK
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8. Ansvarsbegrænsning 

8.1 Hvis du er en forbruger, har du juridiske rettigheder i forhold til tjenester, der ikke 

udføres med rimelig dygtighed og omhu, eller software, der er defekt eller ikke er som 

beskrevet. En klage kan indsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl 

Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. En klage kan også indgives til Klagenævnet for Biler, 

Lautrup 2, 2750 Ballerup. Du kan klage via websiden www.bilklage.dk. Intet i disse 

Vilkår vil påvirke disse juridiske rettigheder.  

8.2 Der er intet i disse Vilkår, der begrænser vores ansvar eller undtager os fra ansvar for 

død eller personskade som følge af forsæt, uagtsomhed, svig eller svigagtig vildledning 

fra vores side, eller ethvert andet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses i 

henhold til engelsk lovgivning. 

8.3 Undtagen som angivet i punkt 8.2 eller som angivet under vilkårene for en gyldig 

fabrikantgaranti for bilen, er vores maksimale samlede ansvar over for dig i henhold til 

disse Vilkår og Funktioner (kontraktligt, som uden for kontrakt, som følge af 

skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til forsæt eller uagtsomhed), 

forsømmelse af lovbestemt pligt eller på anden måde) begrænset til et beløb svarende 

til de gebyrer, som du har betalt til os for Funktionerne.   

8.4 Undtagen som angivet i punkt 8.2 eller som angivet under vilkårene for en gyldig 

fabrikantgaranti for bilen, er vi ikke under nogen omstændigheder ansvarlige for: 

(a) tab eller skade, der ikke er forudsigelig. Tabet eller skaden er forudsigelig, 

hvis det er en indlysende konsekvens af vores misligholdelse;  

(b) ethvert forretningsmæssigt tab, der opstår under disse Vilkår, eller i 

forbindelse med Funktionerne (herunder, men ikke begrænset til tab af 

fortjeneste eller indtægt, driftstab eller tab af forretningsmulighed); eller 

(c) ethvert indirekte tab eller følgeskade.   

8.5 Disse Vilkår fastlægger den fulde udstrækning af vores forpligtelser og ansvar i forhold 

til leveringen af Funktionerne. Undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår, findes 

der ingen betingelser, garantier, repræsentationer og andre vilkår, udtrykkelige eller 

underforståede, som er bindende for os. Enhver betingelse, garanti, erklæring eller 

andet vilkår om leveringen af Funktionerne, der ellers kan være underforstået i eller 

indgå i disse Vilkår i henhold til lovgivning, sædvaneret eller på anden måde, er 

udelukket i det videst mulige omfang, som loven tillader. 

8.6 Vi hæfter ikke for og er ikke ansvarlige for manglende levering af Funktionerne eller 

nogen skadelig virkning på eller som følge af din brug af Funktionerne, der skyldes en 

handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke 

begrænset til nedbrud eller andre forstyrrelser af offentlige eller private 

telekommunikationsnetværk eller internettet. 

 

http://www.bilklage.dk/
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9. Opsigelse eller afbryde  

9.1 Du kan når som helst vælge at stoppe med at bruge funktionerne, men afhængigt af 

bilens specifikationer kan visse softwareopdateringer forblive aktive.  Hvis du vil 

deaktivere mobil dataforbindelse for din dataplan, skal du bruge bilens 

tilslutningsindstillinger.   

9.2 Hvis du ikke overholder disse Vilkår, kan vi øjeblikkeligt ophæve aftalen med dig, 

herunder afbryde din(e) InControl-navigationskonto/-konti og/eller adgang til 

Funktionerne, uden at du modtager forudgående varsel. 

10. Andre vigtige begreber 

10.1 Vi kan foretage ændringer i Funktionerne og/eller disse Vilkår fra tid til anden som følge 

af: en ændring i vores Funktionsudbydere, deres tjenester eller deres vilkår og 

betingelser; en lovgivningsmæssig ændring eller lovændring; forbedringer eller 

ændringer af Funktionerne; og/eller ændringer i vores fortrolighedspolitik og brug af 

data i forbindelse med Funktionerne.  Vi vil altid forsøge at sikre, at eventuelle 

ændringer ikke er til væsentlig ulempe for dig.  Afhængigt af ændringen vil du muligvis 

ikke være i stand til at bruge de relevante Funktioner, før du har installeret en 

Softwareopdatering og/eller accepteret de nye gældende vilkår og betingelser. 

10.2 Hvis vi skal kontakte dig, vil vi gøre dette ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har 

angivet for din konto, eller hvis du ikke har nogen konto, de indtastede oplysninger til 

den autoriserede forhandler, du har købt bilen af. Du bør derfor løbende opdatere dine 

kontaktoplysninger. 

10.3 Du kan ikke være en begunstiget tredjepart i relation til nogen aftale mellem os og 

Funktionsudbyderne. 

 

10.4 Alle immaterielle rettigheder til Funktionerne er ejet af eller er overdraget til os eller 

vores Funktionsudbydere ved licens.  Du er ved denne aftale givet en ret til at bruge 

Funktionerne. Derimod er Funktionerne ikke solgt til dig ved overdragelse. Du har 

derfor ingen rettigheder til disse Funktioner udover, hvad der følger udtrykkeligt af disse 

Vilkår. 

 

10.5 Du kan kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til 

en anden person, hvis vi indgår en skriftlig aftale herom.  Vi kan overdrage vores 

rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår, men dette vil ikke påvirke dine 

rettigheder i henhold til disse Vilkår.  

10.6 Disse Vilkår vil fortsat gælde, så længe du bruger Funktionerne. 

10.7 Hver paragraf i disse vilkår fungerer særskilt. Hvis en domstol eller relevant myndighed 

afgør, at nogen af dem er ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal de resterende 

bestemmelser forblive fuldt retsgyldige. 
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10.8 Hvis vi undlader at insistere på, at du overholder nogen af dine forpligtelser i henhold 

til disse vilkår, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi 

udskyder det, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder overfor dig 

og det betyder ikke, at du ikke behøver opfylde disse forpligtelser. Hvis vi giver afkald 

på vores ret i forhold til en misligholdelse af disse Vilkår fra din side, vil vi kun gøre det 

skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk giver afkald på vores ret i forhold til senere 

misligholdelser fra din side.  

10.9 Hvis du er privatkunde, bedes du bemærke, at denne kontrakt mellem dig og os er 

underlagt engelsk lovgivning i det videst mulige omfang. Det betyder, at enhver tvist 

eller ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med disse Vilkår, vil være underlagt 

engelsk lovgivning i det videst mulige omfang. Både du og vi accepterer, at domstolene 

i England og Wales har ikke-eksklusiv domstolskompetence. Du kan dog anlægge sag 

i Danmark. 

10.10 Hvis du er erhvervskunde, er disse vilkår, deres indhold og deres oprettelse (og alle 

ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlagt engelsk lovgivning. Vi accepterer begge 

de engelske og walisiske domstoles eksklusive kompetence.  


