
 

 
Vilkår for funksjonene InControl Touch Pro og Pivi Pro 

Gjelder fra og med 27. april 2021 

I disse vilkårene viser «vi/oss/vår» til Jaguar Land Rover Limited (organisasjonsnummer 

1672070) registrert med kontor i Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF. 

1. Om disse vilkårene 

De følgende vilkårene («vilkår») gjelder kjøretøy utstyrt med InControl Touch Pro eller Pivi Pro, 

og dekker infotainment-systemet, tilkoblede tjenester og programvarens 

oppdateringsfunksjoner (inkludert all programvare, bilder, tekst, data og annet innhold som 

utgjør del av disse funksjonene eller er forbundet med dem) («Funksjoner»).  Vær 

oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for kjøretøyet, da dette 

avhenger av spesifikasjonen for den aktuelle kjøretøymodellen og det aktuelle landet. Kontakt 

din autoriserte forhandler for mer informasjon.   

Du kan bli bedt om å samtykke til andre vilkår og retningslinjer for personvern for sluttbruker 

når du bruker visse funksjoner, for eksempel funksjoner som leveres via våre utvalgte 

tredjepartsleverandører eller som gir deg tilgang til apper og innhold på Internett (f.eks. 

tjenesten InControl Touch Pro Live).  

For InControl Touch Pro gjelder tredjepartsleverandørens vilkår for navigasjon og Gracenote-

media.  Du finner dem her:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

 

• Du finner vilkårene for Gracenote-mediefunksjonen i eierhåndboken.  

For Pivi Pro gjelder tredjepartleverandørens vilkår for navigasjon og mobilnettverkstilkobling 

(inkludert retningslinjer for rettmessig bruk). Du finner 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 å bruke disse funksjonene godtar du disse vilkårene, funksjonsleverandørens vilkår og 

funksjonsleverandørens retningslinjer for personvern. Les dem nøye. Vi ber deg være spesielt 

oppmerksom på klausul 2 (SIM- og datakostnader), 7 (Databruk og personvern) og 8 

(Ansvarsbegrensning) nedenfor. 

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 noen markeder, for å samsvare med lokale juridiske krav, kan mobilnettverksleverandøren 

kreve at du utfører en elektronisk prosess for identitetsverifisering, for å aktivere det 

fabrikkmonterte SIM-kortet. 

 

VIKTIG: 

• Du har ansvar for å sørge for at eventuelle andre personer som du gir tillatelse til å 

bruke kjøretøyet, er klar over disse vilkårene og bruker funksjonene i henhold til 

vilkårene. 

• Disse vilkårene gjelder også hvis du bruker et kjøretøy med funksjonene som er en del 

av en "bilpark", selv om du ikke selv har kjøpt eller leaset kjøretøyet eller abonnerer på 

funksjonene. En bilpark er en gruppe med kjøretøy som vedlikeholdes, eies eller leases 

av en bedrift eller en organisasjon og ikke av en enkeltperson eller familie. Dette kan 

for eksempel omfatte en leiebil levert av et utleiefirma, et kjøretøy gjort tilgjengelig av 

arbeidsgiveren din, eller et kjøretøy gjort tilgjengelig av oss eller våre autoriserte 

forhandlere til midlertidig utlån.  

• Disse vilkårene gjelder all tilgang til og bruk av funksjonene, enten det er via 

fabrikkmontert SIM-kort, innsatt SIM-kort eller via Wi-Fi. 

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, tar du kontakt med din autoriserte forhandler.    

 

2. SIM-kort og datakostnader 

2.1 For å bruke visse funksjoner trenger du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) og et 

dataabonnement (for eksempel Wi-Fi-sone, InControl Touch Pro-nettleseren og Live-

tjenesten, avhengig av tilgjengelighet).  SIM-kortet i kjøretøyet må være fullstendig 

funksjonelt. Det kan være at de relevante funksjonene ikke fungerer hvis SIM-kortet er 

skadet, fjernet eller satt inn feil.   

2.2 SIM-kortet kan ha blitt levert med kjøretøyet (enten integrert i kjøretøyet eller satt inn i 

SIM-kortsporet) eller kjøpt og anskaffet av deg separat, avhengig av spesifikasjonene 

for din kjøretøysmodell og landet du befinner deg i. 

2.3 Hvis det opprinnelig fulgte med et SIM-kort i SIM-kortsporet på kjøretøyet, og du velger 

å erstatte det med et annet SIM-kort, er du ansvarlig for alle datakostnader ved bruk 

av det andre SIM-kortet.  

2.4 Du er ansvarlig for alle kostnader knyttet til nettverksleverandøren og 

dataabonnementet i forbindelse med SIM-kortet og bruk av funksjonene (etter en 

eventuell gratis prøveperiode eller inkludert dataabonnement hvis aktuelt).  Dette kan 

inkludere eventuelle kostnader knyttet til nettverksleverandøren for internasjonal 

dataroaming.  Kjøretøyets tilkoblingsinnstillinger gir mulighet til å aktivere eller 

deaktivere mobildatatilkobling for dataabonnementet. Kontroller disse innstillingene 
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hvis du vil unngå internasjonale roamingkostnader. Dette vil ikke påvirke 

programvareoppdateringer. 

2.5 Hvis du bruker et selvanskaffet SIM-kort, bør du fjerne dette hvis du ikke lenger eier 

eller bruker kjøretøyet.  Hvis ikke er du fremdeles ansvarlig for eventuelle 

datakostnader ved bruk av funksjonene på kjøretøyet. 

2.6 Dataoverføring via det fabrikkmonterte SIM-kortet skjer via mobiltelefonnettverk som 

leveres og administreres av utvalgte leverandører av mobilnettverk («MNO-

tjenesteleverandør»), enten direkte eller gjennom en lokal lisensiert leverandør som 

MNO-tjenesteleverandøren har en kontrakt med.  MNO-tjenesteleverandøren fungerer 

som leverandør av telekommunikasjonstjenester for funksjonene. Du må godta deres 

vilkår for bruk av mobilnettverkene.  For Pivi Pro betyr dette nettverksleverandørens 

vilkår i klausul 1 ovenfor. For InControl Touch Pro betyr dette nettverksleverandørens 

vilkår som du godtar når du registrerer og aktiverer et SIM-kort i kjøretøyets SIM-

kortspor. 

 

 

3. Brukerkonto og abonnement 

3.1 For å bruke visse funksjoner må du først (a) konfigurere en konto (f.eks. en InControl-

konto eller en Touch Pro-navigasjonskonto) og (b) ha et aktivt abonnement (et 

abonnement er retten til å få tilgang til og bruke en tilkoblet funksjon i et visst tidsrom). 

3.2 Et startabonnement er inkludert ved det opprinnelige kjøpet av kjøretøyet eller 

tilleggspakken, avhengig av funksjonene og spesifikasjonene som gjelder for din 

kjøretøysmodell og landet du befinner deg i.  Hvis du vil fortsette å bruke den relevante 

funksjonen etter perioden for startabonnementet, må du fornye abonnementet og 

betale de aktuelle fornyelseskostnadene.  Du kan få mer informasjon om 

startabonnementet og fornyelse fra din autoriserte forhandler.  

3.3 Du har ansvar for å avslutte kontoen hvis du ikke lenger eier eller bruker kjøretøyet 

(f.eks. hvis du selger kjøretøyet, leasingavtalen går ut eller kjøretøyet går tapt eller blir 

stjålet).  Du må fjerne profilen og kontoen fra kjøretøyet, slette kontoen og deaktivere 

mobildata i kjøretøyets tilkoblingsinnstillinger. 

3.4 Du har ansvar for å sørge for at informasjonen knyttet til kontoen er riktig og oppdatert, 

og for å holde påloggingsinformasjonen sikker og konfidensiell.  Med mindre vi kan 

klandres, kan vi ikke holdes ansvarlig for uautorisert tilgang til og bruk av kontoen eller 

funksjonene.  

3.5 Når abonnementet har utløpt, vil vi slette alle registre og data vi besitter eller 

kontrollerer knyttet til deg, uten noe ansvar overfor deg. 
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4. Programvareoppdateringer 

4.1 I disse vilkårene skal Programvareoppdateringer forstås som «over-the-air» (trådløs) 

oppdatering for InControl Touch Pro, Pivi Pro eller andre kjøretøysystemer som kan 

lastes ned direkte til kjøretøyet, for å vedlikeholde eller endre disse systemene, eller 

for å forbedre kjøretøyets funksjoner og egenskaper. 

4.2 Når kjøretøyet er koblet til, vil programvareoppdateringer for kjøretøysystemene være 

tilgjengelig fra tid til annen. Du kan se etter tilgjengelige programvareoppdateringer fra 

kjøretøyinnstillingene, eller de kan settes i gang av oss. 

4.3 Avhengig av type programvareoppdatering, kjøretøyets spesifikasjoner og lokale 

markedskrav, kan programvareoppdateringer lastes ned og installeres automatisk, 

eller du kan få valget om å laste ned senere eller avvise oppdateringen. 

4.4 Vær oppmerksom på følgende viktige vilkår for programvareoppdateringer: 

(a) Avhengig av kjøretøyets spesifikasjon, kan programvareoppdateringer lastes 

ned via kjøretøyets innebygde SIM-kort, et SIM-kort satt inn i SIM-kortsporet, 

eller ved å bruke en Wi-Fi-tilkobling. Merk at programvareoppdateringer via 

et SIM-kort som ikke er innebygd i kjøretøyet fra fabrikken, kan gjøre at SIM-

kortets dataabonnement belastes. 

(b) I forbindelse med installasjonen av visse typer programvareoppdateringer vil 

enkelte kjøretøysfunksjoner og -tjenester (f.eks. SOS Emergency Call, 

Optimised Roadside Assistance, InControl Secure Tracker / Secure Tracker 

Pro, alarmen og enkelte funksjoner i InControl Remote-appen) være 

midlertidig utilgjengelige. Du bør derfor kun velge programvareoppdateringer 

når du ikke trenger å kjøre bilen og den er parkert på et trygt og sikkert sted. 

(c) Programvareoppdateringer kan installeres uriktig dersom ditt kjøretøy ikke 

har standard programvare eller maskinvare.  

(d) Programvareoppdateringer vil erstatte gjeldende programvare i kjøretøyet. 

Dette gjelder også dersom kjøretøyet har annen ikke-standardisert 

programvare.  

(e) Hvis du har spørsmål om eller problemer med programvareoppdatering, skal 

du ta kontakt med din autoriserte forhandler. 

4.5 Hvis du har et bilparkkjøretøy, må du være oppmerksom på at bilparkeieren kan ha 

vilkår, retningslinjer eller prosedyrer som kan virke inn på din bruk av 

programvareoppdateringer. Det er ditt ansvar å forhøre deg med bilparkeier når det 

gjelder bruk av programvareoppdateringer på ditt kjøretøy. 

4.6 For at du skal få en programvareoppdatering, kan vi samle inn og behandle informasjon 

fra kjøretøyet, f.eks. chassisnummer (VIN) og stedsinformasjon. Slik informasjon 
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brukes generelt for å avgjøre om programvareoppdateringen er tilgjengelig eller om 

kjøretøyet kvalifiserer for den i ditt marked. Ellers vil den være en del av en utgivelse. 

 

5. Tredjepartsinnhold og -tjenester 

5.1 Med Pivi Pro og InControl Touch Pro får du tilgang til diverse tredjepartsinnhold og -

tjenester via Funksjoner på kjøretøyet (f.eks. Live på InControl Touch Pro). Vi har valgt 

ut og tilgjengeliggjort dette tredjepartsinnholdet og disse tjenestene til fordel for våre 

kunder.  

5.2 Tredjepartsinnhold og -tjenester leveres av våre utvalgte tredjepartsleverandører. 

Tredjepartsinnhold og -tjenester kan være underlagt den relevante 

tredjepartsleverandørens vilkår og retningslinjer for personvern (som er atskilt fra disse 

vilkårene). Der det er aktuelt, må du lese og godta dem for å få tilgang til og bruke 

tredjepartsinnhold og -tjenester. For å bruke funksjoner for sosiale medier vil du for 

eksempel måtte ha en egen konto hos den relevante leverandøren av sosiale media, 

og du må godta deres vilkår og retningslinjer for personvern. 

5.3 Vi er ikke ansvarlige for andre avtaler inngått direkte mellom deg og 

tredjepartsinnholdet og tjenesteleverandøren. Slike avtaler inngås utelukkende på eget 

ansvar og for egen regning. Du har for eksempel ansvar for å betale eventuelle 

kostnader for tredjepartsapper du velger å laste ned eller abonnere på. 

5.4 Utvalget av tredjepartsinnhold og -tjenester som er tilgjengelige for kjøretøyet, kan 

endres fra tid til annen. Vi forbeholder oss retten til å endre, oppheve, fjerne eller 

deaktivere tilgangen til tredjepartsinnhold og -tjenester når som helst og uten varsel. 

5.5 Fra tid til annen kan vi gjøre oppdateringer for tredjepartsinnhold og -tjenester 

tilgjengelig, som kan kreve at du godtar tredjepartens nye eller oppdaterte vilkår og 

retningslinjer for personvern. 

 

6. Bruk av funksjonene 

6.1 Vi gjør funksjonene tilgjengelige bare til privat bruk eller din bedrifts interne bruk knyttet 

til kjøretøyet.  Funksjonene må bare brukes til det tiltenkte bruksområdet og skal ikke 

videreselges.  Du må ikke og må ikke tillate at noen andre bruker funksjonene på en 

måte som 

(a) er ulovlig, forbudt eller begrenset i et land der du bruker eller har til hensikt å bruke 

funksjonene (f.eks. der bruk av stedsinformasjon fra sikkerhetskamera ikke er 

tillatt) 

(b) er utrygg eller som setter deg selv, passasjerene eller noen annen person i fare 

(c) forårsaker skade på kjøretøyet, data, programvaren, enheten, datasystemer eller 

nettverk 
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(d) ikke er autorisert av oss, eller som krenker eventuelle åndsverksrettigheter 

(inkludert rettighetene til det som leveres av tredjeparter) 

6.2 I tillegg til betingelsene i klausul 6.1 må du ikke bruke InControl Touch Pro-nettleseren 

(a) på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, hindre eller påvirke 

negativt våre eller nettverksleverandørens systemer eller sikkerhet eller forstyrre 

andre nettverksbrukere 

(b) til P2P- (node-til-node-fildeling), BitTorrent- eller proxy-servernettverk, 

søppelpost, masseutsendelse av uanmodet e-post eller kommersielle meldinger 

eller vedlikehold av noen form for e-postserver, eller på noen måte som innebærer 

levering av en tjeneste som gir tilgang til en offentlig IP- eller Internett-adresse 

6.3 Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende trafikklover og god kjørepraksis ved bruk 

av funksjonene.   

6.4 Vi bestreber oss på at funksjonene skal være tilgjengelige og fungere som de skal, 

men vi kan ikke garantere at funksjonene (eller noen deler av dem) vil være feilfrie eller 

alltid tilgjengelige, eller at det alltid vil være tillatt å bruke dem i henhold til lokale lover 

i alle land.  Ved bruk av InControl Touch Pro-nettleseren er det for eksempel ikke sikkert 

at alle nettsteder vises eller fungerer som de skal på kjøretøyets skjerm.   

6.5 Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til noen aspekter ved funksjonen avhenger av 

mobildekning og andre faktorer som vi ikke har kontroll over.  Nettverkstilkoblingen kan 

for eksempel være utilgjengelig i avsidesliggende eller innesluttede områder og kan 

påvirkes av hindringer som bakker, høye bygninger og tunneler eller 

nettverkskapasiteten.  I tillegg kan funksjonene være utsatt for forstyrrelser eller 

nedetid fra tid til annen på grunn av nødvendig vedlikehold eller endringer, men vi vil 

alltid prøve å minimere eventuell utilgjengelighet dette medfører.   

6.6 Vi kan ikke garantere at navigasjonsdata eller -innhold (f.eks. kart, sikkerhetskameraer, 

fartsgrenser eller trafikkdata) er riktige, fullstendige eller oppdaterte.  Dette leveres som 

et hjelpemiddel, men du er fortsatt ansvarlig for å overholde trafikkregler, inkludert 

veiskilt og fartsgrenser. 

6.7 Vi forbeholder oss retten til å endre, oppheve, fjerne eller deaktivere tilgangen til 

funksjoner når som helst og uten varsel.  Dette kan for eksempel være nødvendig for 

å utføre nødvendig vedlikehold på systemene som driver funksjonene, av 

sikkerhetsårsaker, hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lover, eller hvis vi ikke 

gjør bestemte funksjoner tilgjengelige lenger i ditt land eller til kundene våre generelt. 

6.8 Du har ansvar for å slette alle personopplysninger, innhold og andre data du har lagret 

på kjøretøyet, i den grad det er tillatt av funksjonene og utstyret i kjøretøyet, før du 

overfører eierskapet av kjøretøyet eller leverer tilbake et leid eller leaset kjøretøy til den 

primære eieren.  Du kan for eksempel slette favoritter, nettleserhistorikk og eventuelle 
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informasjonskapsler som er lagret av InControl Touch Pro-nettleseren, via 

nettleserinnstillingene. 

6.9 Du er ansvarlig for bruken av "husk meg"-funksjonen, som gjelder for enkelte 

funksjoner. Med denne funksjonen kan du forbli automatisk pålogget på kjøretøyet for 

å få enkel tilgang til funksjonene. Når denne funksjonen er aktiv, må du være 

oppmerksom på at andre personer som bruker kjøretøyet, kan vise de lagrede 

innstillingene, funksjonene og personopplysningene i kjøretøyet og bruke funksjonene 

på samme måte som deg. Du må sørge for at "husk meg"-funksjonen er deaktivert hvis 

du ikke ønsker at andre brukere skal ha tilgang. Når du ikke lenger eier eller bruker 

kjøretøyet (hvis du for eksempel selger det, leieavtalen utløper eller det blir stjålet), må 

du sørge for at "husk meg"-funksjonen for enkelte funksjoner er deaktivert og/eller at 

du har logget deg ut av funksjonene. 

6.10 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tredjeparts nettsteder, innhold eller data du velger 

å få tilgang til på Internett via InControl Touch Pro-nettleseren, og du gjør dette på eget 

ansvar.  Disse nettstedene kan bruke informasjonskapsler eller lignende funksjoner.  

Vi anbefaler at du leser og forsikrer deg om at du er fornøyd med eventuelle vilkår, 

retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler for 

tredjepartsnettsteder du besøker.   

6.11 Bruk av visse funksjoner (f.eks. InControl Touch Pro-nettleseren) kan være begrenset 

mens kjøretøyet er i bevegelse. 

6.12 For InControl Touch Pro vil Wi-Fi-tilkobling ikke være tilgjengelig mens SOS 

Emergency Call, Optimised Roadside Assistance eller InControl Secure 

Tracker / Secure Tracker Pro er i bruk. Wi-Fi-tilkobling kan også være utilgjengelig i 

30 minutter etter et SOS Emergency Call- og Optimised Roadside Assistance-anrop, 

eller mens en InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro-sak er åpen. 
 
 

7. Databruk og personvern 

7.1 Vi behandler personopplysninger i henhold til det som følger av InControls 

retningslinjer for personvern, som finnes på følgende webadresse:  

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/NOR eller 

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/NOR. 

 

8. Ansvarsbegrensning 

8.1 Hvis du er en forbruker, har du juridiske rettigheter knyttet til tjenester som ikke er utført 

med tilfredsstillende teknikk og omhu, eller programvare som er defekt eller ikke som 

beskrevet. Du kan få råd om dine juridiske rettigheter fra diverse organisasjoner som 

tilbyr juridisk rådgivning. Ingenting i disse vilkårene påvirker disse juridiske 

rettighetene. 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/NOR
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/NOR
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8.2 Ingenting i disse vilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for dødsulykker eller 

personskader som følge av uaktsomhet, bedrageri eller bedragersk uriktig fremstilling 

fra vår side eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til 

engelsk lov. 

8.3 Sett bort fra forholdene som er beskrevet i 8.2, eller som på annen måte er fremstilt i 

den lovmessige produsentens garantivilkår for kjøretøyet, skal vårt maksimale, 

samlede erstatningsansvar overfor deg under og i forbindelse med disse vilkårene og 

funksjonene (enten på grunnlag av kontrakt, erstatningsrett (inkludert, men ikke 

begrenset til, uaktsomhet), brudd på lovmessige forpliktelser eller annet), være 

begrenset til en sum som tilsvarer kostnadene dine overfor oss for funksjonene.   

8.4 Sett bort fra forholdene som er beskrevet i 8.2, eller som på annen måte er fremstilt i 

den lovmessige produsentens garantivilkår for kjøretøyet, skal vi ikke under noen 

omstendighet holdes ansvarlig for 

(a) tap eller skade som ikke kan forutses. Tap eller skade er forutsigbar hvis det 

var en åpenbar konsekvens av vårt brudd, eller hvis det ble påregnet av deg 

og oss da du kjøpte kjøretøyet eller tilleggspakken som inneholdt 

funksjonene.  

(b) eventuelle forretningsmessige tap som oppstår under disse vilkårene eller i 

forbindelse med funksjonene (inkludert, men ikke begrenset til, tap av 

fortjeneste eller inntekter, driftsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter). 

(c) eventuelle indirekte eller konsekvensielle tap.   

8.5 Disse vilkårene beskriver hele omfanget av våre forpliktelser og vårt ansvar i 

forbindelse med levering av funksjonene. Sett bort fra det som er uttrykkelig angitt i 

disse vilkårene, er vi ikke bundet av noen forpliktelser, garantier, representasjoner eller 

andre vilkår, verken uttrykkelig eller underforstått. Enhver betingelse, garanti, 

fremstilling eller ethvert annet vilkår knyttet til levering av funksjonene som ellers kan 

være underforstått eller innlemmet i disse vilkårene, enten ved vedtekter, sedvanerett 

eller annet, utelukkes i den grad det er tillatt ved lov. 

8.6 Vi er ikke ansvarlige ved manglende evne til å levere funksjonene eller noen negative 

konsekvenser for din bruk av funksjonene som forårsakes av en handling eller 

hendelse som er utenfor vår rimelige kontroll, inkludert og uten begrensning svikt eller 

brudd på offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk eller Internett.  

9. Oppsigelse eller midlertidig stans  

9.1 Du kan velge å slutte å bruke funksjonene når som helst. Avhengig av kjøretøyets 

spesifikasjoner, kan imidlertid enkelte programvareoppdateringer forbli aktive. Hvis du 

vil deaktivere mobildatatilkobling for dataabonnementet ditt, bruker du kjøretøyets 

tilkoblingsinnstillinger.  
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9.2 Hvis du ikke overholder disse vilkårene, kan vi umiddelbart si opp eller stoppe kontoer, 

abonnementer og/eller tilgang til funksjonene uten forvarsel. 

10. Andre viktige vilkår 

 

10.1 Vi lagrer ikke informasjon om deg utover det som er nødvendig for å levere tjenesten, 

oppfylle juridiske krav, løse konflikter eller håndheve avtalene våre. 

10.2 Vi kan fra tid til annen foreta endringer på funksjoner og/eller disse vilkårene som 

resultat av endring av funksjonsleverandører, deres tjenester eller deres vilkår; en 

forskriftsmessig eller lovmessig endring; forbedring eller modifisering av funksjonene 

og/eller endringer i våre retningslinjer for personvern og bruk av data i forbindelse med 

funksjonene.  Vi vil alltid gjøre vårt beste for å sikre at endringene ikke er til betydelig 

ulempe for deg.  Avhengig av endringen kan du kanskje ikke bruke de relevante 

funksjonene før du har installert en programvareoppdatering og/eller og godtatt 

eventuelle nye vilkår. 

10.3 Hvis vi har behov for å kontakte deg, vil vi gjøre dette via personopplysningene du har 

oppgitt i kontoen din, eller (hvis du ikke har en konto) via personopplysningene du 

oppga til den autoriserte forhandleren du kjøpte kjøretøyet hos.  

10.4 Du er ikke en tredjeparts begunstiget person for noen avtale mellom oss og 

funksjonsleverandørene. 

 

10.5 Alle åndsverksrettigheter knyttet til funksjonene, eies av eller lisensieres til oss eller 

funksjonsleverandørene våre.  Retten til å bruke funksjonene lisensieres (ikke selges) 

til deg, og du har ingen rettigheter knyttet til dem ut over det som er beskrevet i disse 

vilkårene. 

 

10.6 Du kan bare overføre rettighetene eller forpliktelsene dine under disse vilkårene til en 

annen person etter skriftlig tillatelse fra oss.  Vi kan overføre rettighetene og 

forpliktelsene våre under disse vilkårene, men det vil ikke påvirke dine rettigheter under 

disse vilkårene.  

10.7 Disse vilkårene vil fortsette å være gjeldende så lenge du bruker funksjonene. 

10.8 Hver klausul i disse vilkårene gjelder separat. Hvis noen domstol eller relevant 

myndighet bestemmer at noen av disse er lovstridige eller ikke kan håndheves, vil de 

andre klausulene fortsatt gjelde i sin helhet. 

10.9 Hvis vi unnlater å insistere på at du oppfyller noen av forpliktelsene dine under disse 

vilkårene, eller hvis vi ikke utøver rettighetene våre overfor deg eller venter med å gjøre 

det, betyr ikke det at vi har gitt avkall på rettighetene, og det betyr ikke at du ikke trenger 

å oppfylle disse forpliktelsene. Hvis vi velger å se bort fra et brudd på disse vilkårene, 

blir det gjort skriftlig, og det betyr ikke at vi automatisk vil se bort fra senere brudd.  



 

 

INCONTROL  10 

10.10 Hvis du er en forbruker, må du være oppmerksom på at denne kontrakten mellom deg 

og oss er underlagt lovverket i Norge. Det betyr at eventuelle konflikter eller krav som 

oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, er underlagt lovverket i 

Norge. Du og vi samtykker i at domstolene i Norge har ikke-eksklusiv jurisdiksjon. 

10.11 Hvis du er en bedriftskunde, er disse vilkårene, forholdene som omtales, og 

utformingen (og eventuelle ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) underlagt 

engelsk lov. Begge parter samtykker i at domstolene i England og Wales har eksklusiv 

jurisdiksjon.  


