
 

 
Villkor för funktionerna InControl Touch Pro och Pivi Pro 

Gäller från och med den 27 april 2021 

I dessa villkor syftar ”vi/oss/våra” på Jaguar Land Rover Limited (företagsnummer 1672070) 

som har sitt registrerade kontor på Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Storbritannien. 

1. Om dessa villkor 

Följande villkor (”Villkor”) gäller fordon utrustade med InControl Touch Pro eller Pivi Pro och 

omfattar funktioner för underhållning, anslutna tjänster och programuppdateringar (inklusive all 

programvara, bilder, text, data och annat innehåll som utgör en del av eller relaterar till dessa 

funktioner) (”Funktioner”).  Observera att inte alla funktioner nödvändigtvis finns tillgängliga i 

ditt fordon eftersom detta beror på specifikationen för fordonsmodellen och det land du bor i. 

Kontakta din auktoriserade återförsäljare för mer information.   

Du kan bli ombedd att acceptera ytterligare slutanvändarvillkor och sekretesspolicyer när du 

använder vissa funktioner, till exempel funktioner som tillhandahålls via våra utvalda 

tredjepartsleverantörer, eller som ger dig tillgång till appar eller innehåll online (t.ex. tjänsten 

InControl Touch Pro ”Live”).  

För InControl Touch Pro gäller tredjepartsleverantörers villkor för navigering och Gracenote-

media.  Du kan läsa dem här:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

 

• Gracenotes användningsvillkor hittar du i ägarhandboken för fordonet.  

För Pivi Pro gäller tredjepartsvillkor för navigering och anslutning till mobila nätverk (inklusive 

policyn för rättvis användning).  Du kan läsa dem här:   

 

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

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

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

  

Genom att använda funktionerna accepterar du dessa villkor och bekräftar sekretesspolicyerna 

för tredjepartsleverantörernas funktioner. Läs igenom dem noggrant. I synnerhet vill vi rikta 

din uppmärksamhet mot paragraf 2 (SIM och dataavgifter), paragraf 7 (Dataanvändning 

och sekretess) och paragraf 8 (Ansvarsbegränsning) nedan. 

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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På vissa marknader kan leverantören av det mobila nätverket, för att uppfylla lokala juridiska 

krav, kräva att du slutför en elektronisk identitetskontroll för att aktivera det fabriksmonterade 

SIM-kortet. 

 

VIKTIGT! 

• Du ansvarar för att eventuella andra personer du tillåter använda fordonet är medvetna 

om dessa villkor och använder funktionerna i enlighet med dessa villkor. 

• Dessa villkor gäller också för dig om du använder ett fordon med funktionerna som är 

en del av en vagnpark även om det inte är du själv som köpt eller leasat fordonet eller 

abonnerar på funktionerna. En vagnpark är en grupp fordon som underhålls, ägs eller 

leasas av ett företag eller annan organisation och inte av en individ eller familj. Till 

exempel kan detta omfatta ett hyrfordon som tillhandahålls för dig av en 

uthyrningsfirma, ett fordon som ställts till ditt förfogande av din arbetsgivare, eller ett 

fordon som ställts till ditt förfogande av oss eller våra auktoriserade återförsäljare för 

en begränsad tidsperiod.  

• Dessa villkor gäller för åtkomst till och användning av funktionerna, oavsett om detta 

förekommer via fabriksmonterat eller isatt SIM-kort, eller om anslutning sker via Wi-Fi. 

Om du har några frågor om dessa villkor ber vi dig kontakta din auktoriserade återförsäljare.    

 

2. SIM-kort och dataavgifter 

2.1 Du behöver ett SIM-kort (SIM: Subscriber Identity Module) och en dataplan för att 

kunna använda vissa funktioner och funktionalitet (till exempel Wi-Fi-hotspot, 

webbläsaren inControl Touch Pro och ”Live”-tjänsten där den är tillgänglig).  SIM-kortet 

i fordonet måste vara fullt funktionsdugligt; relevanta funktioner kanske inte fungerar 

om det uppstått skador på kortet, om det avlägsnats eller om det installerats felaktigt.   

2.2 SIM-kortet kan levereras med fordonet (det är antingen inbyggt i fordonet eller sätts i 

på SIM-kortplatsen) eller köps separat av dig beroende på specifikationen för din 

fordonsmodell och land. 

2.3 Om ett SIM-kort för SIM-kortplatsen ursprungligen levererades med fordonet och du 

väljer att ersätta det med ett annat SIM-kort ansvarar du för alla avgifter för 

användningen av det andra SIM-kortet.  

2.4 Du ansvarar för alla nätoperatörs- och dataplansavgifter beträffande ditt SIM-kort och 

användning av funktionerna (efter eventuell inledande kostnadsfri utvärderingsperiod 

eller inkluderande dataplan i tillämpliga fall).  Detta kan innefatta nätverksleverantörens 

avgifter för internationell dataroaming.  Med anslutningsinställningarna i fordonet kan 

du aktivera eller inaktivera mobila dataanslutningar för dataplanen ‒ kontrollera 
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inställningarna om du vill undvika avgifter för internationell dataroaming. 

Programvaruuppdateringar påverkas inte. 

2.5 Om du har installerat ditt eget SIM-kort bör du ta bort det om du inte längre äger eller 

använder fordonet.  Om du inte gör det är det du som är fortsatt ansvarig för 

dataavgifter (i förekommande fall) för användning av funktionerna i fordonet. 

2.6 Överföring av data via det fabriksmonterade SIM-kortet sker över mobila 

telekommunikationsnätverk som tillhandahålls och sköts av vår utvalda leverantör av 

mobila nätverksoperatörstjänster (”MNO-tjänsteleverantör”) antingen direkt eller via en 

lokalt licensierad leverantör med vilken MNO-tjänsteleverantören har ett avtal.  MNO-

tjänsteleverantören agerar som tjänsteleverantör av telekommunikation för 

funktionerna.  Du måste godkänna deras villkor för användning av de mobila nätverken 

för telekommunikation.  För Pivi Pro betyder detta nätverksleverantörens villkor i 

paragraf 1 ovan. För InControl Touch Pro betyder detta nätverksleverantörens villkor 

som du godkänner när du registrerar och aktiverar SIM-kortet på fordonets SIM-

kortplats. 

 

 

3. Användarkonton och abonnemang 

3.1 För att kunna använda vissa funktioner och funktionalitet måste du först (a) registrera 

ett konto (till exempel ett InControl-konto eller ett Touch Pro-navigeringskonto) och (b) 

registrera ett aktuellt abonnemang (ett abonnemang är din rätt att få tillgång till och 

använda en ansluten funktion under en viss tidsperiod). 

3.2 En inledande abonnemangsperiod ingår när fordonet eller tillvalspaketet ursprungligen 

köps.  För att kunna fortsätta använda relevant funktion efter den inledande 

abonnemangsperioden måste du förnya ditt abonnemang och betala gällande 

förnyelseavgifter.  Ytterligare information om det ursprungliga abonnemanget och hur 

du förnyar det kan erhållas från en auktoriserad återförsäljare.  

3.3 Du ansvarar för att säga upp ditt konto och abonnemanget om du inte längre äger eller 

använder fordonet (om du till exempel säljer fordonet, om din leaseperiod upphör eller 

om fordonet går förlorat eller stjäls).  Du bör radera din profil och ditt konto från fordonet 

och avaktivera mobildata i fordonets anslutningsinställningar. 

3.4 Du ansvarar för att hålla informationen i ditt konto korrekt och uppdaterad, och att hålla 

dina inloggningsuppgifter säkra och konfidentiella.  Såvida inte vi är vållande kan inte 

vi hållas ansvariga för obehörig åtkomst till och användning av ditt konto eller 

funktionerna.  

3.5 Efter att abonnemanget upphört att gälla kan vi ta bort alla uppgifter och data i vår ägo 

eller under vår kontroll som rör dig utan något ansvar gentemot dig. 
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4. Programuppdateringar 

4.1 I dessa villkor innebär ”Programuppdateringar” trådlösa programuppdateringar för 

InControl Touch Pro, Pivi Pro eller andra fordonssystem som kan laddas ner direkt till 

fordonet för att bibehålla eller modifiera dessa system eller tillhandahålla förbättrade 

funktioner och kapacitet till fordonet. 

4.2 När fordonet är anslutet blir programvaruuppdateringar för fordonssystemen 

tillgängliga då och då. Du kan söka efter tillgängliga programvaruuppdateringar i 

fordonsinställningarna eller så initieras de av oss. 

4.3 Beroende på typen av programuppdatering, fordonets specifikation och lokala 

marknadskrav, kan programvaruuppdateringar hämtas och installeras automatiskt eller 

så kan du schemalägga om eller avböja uppdateringen. 

4.4 Vänligen notera följande viktiga villkor för Programuppdateringar: 

(a) Beroende på fordonets specifikation kan programvaruuppdateringar hämtas 

via fordonets inbyggda SIM-kort, ett SIM-kort som har satts i på SIM-

kortplatsen eller via en Wi-Fi-anslutning.  Observera att 

programvaruuppdateringar via ett SIM-kort som inte är fabriksmonterat kan 

medföra avgifter på SIM-kortets dataplan. 

(b) Under installationen av vissa typer av programvaruuppdateringar kan en del 

av fordonets funktioner och tjänster (till exempel SOS Emergency Call, 

Optimised Roadside Assistance, InControl Secure Tracker/Secure Tracker 

Pro, larmet och vissa funktioner i InControl Remote-appen) vara tillfälligt 

avaktiverade. Därför bör du endast välja att installera dessa 

Programuppdateringar när du inte behöver köra fordonet och när det är 

parkerat på en trygg och säker plats; 

(c) Om ditt fordon har icke-standardiserad programvara eller hårdvara kanske 

Programuppdateringen inte installeras korrekt;  

(d) Programuppdateringar kommer att ersätta aktuell programvara i fordonet. 

Detta kan också komma att gälla i förhållande till tredjepartsleverantörers 

icke-standardiserade programvara i fordonet;  

(e) Om du har några frågor eller problem som rör Programuppdateringarna, 

vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare. 

4.5 Om du har ett fordon som är del av en vagnpark, vänligen notera att ägaren av 

vagnparken kan ha villkor, policys och processer som kan påverka din användning av 

Programuppdateringarna. Det är ditt ansvar att stämma av med ägaren av vagnparken 

angående användningen av Programuppdateringarna på ditt vagnparksfordon. 
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4.6 För att förse dig med en programuppdatering kan vi samla in och bearbeta data från 

ditt fordon, till exempel chassinummer och platsinformation. Sådana data kommer i 

allmänhet att användas för att fastställa tillgänglighet eller ditt berättigande till en 

programvaruuppdatering på din marknad eller på annat sätt att anges som en del av 

en release. 

 

5. Innehåll och tjänster från tredje part 

5.1 Pivi Pro och InControl Touch Pro ger dig åtkomst till visst innehåll och vissa tjänster 

från tredje part via funktionerna i fordonet (till exempel ”Live” i InControl Touch Pro). Vi 

har valt ut och gjort åtkomst tillgänglig till detta innehåll och dessa tjänster från tredje 

part till förmån för våra kunder.  

5.2 Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls av våra utvalda 

tredjepartsleverantörer. Varje Live-app kan omfattas av respektive 

tredjepartsleverantörs villkor och sekretesspolicyer (som är skilda från dessa villkor). I 

tillämpliga fall måste du läsa igenom och godkänna dessa för att få åtkomst till och 

kunna använda innehållet och tjänsterna från den tredje parten. För att exempelvis 

kunna använda funktioner i sociala medier behöver du ha ett eget konto hos den 

relevanta sociala medieleverantören och godkänna deras villkor och sekretesspolicyer. 

5.3 Vi ansvarar inte för eventuella överenskommelser eller avtal som gjorts/ingåtts mellan 

dig och tredjepartsleverantörer av innehåll och tjänster, och dessa görs/ingås på din 

egen risk och bekostnad. Till exempel är du ansvarig för betalning av alla avgifter för 

tredjepartsappar som du väljer att ladda ned eller abonnera på. 

5.4 Urvalet av innehåll och tjänster från tredje part som är tillgängligt för ditt fordon kan 

ändras från tid till annan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående 

meddelande göra ändringar i, upphäva, ta bort eller inaktivera åtkomsten till innehåll 

och tjänster från tredje part. 

5.5 Då och då kan vi göra tillgängliga uppdateringar för innehåll och tjänster från tredje part 

som kan kräva att du godkänner tredjepartens nya eller uppdaterade villkor och 

sekretesspolicyer.  

 

6. Användning av funktionerna 

6.1 Vi ställer funktionerna till förfogande endast för privat användning eller intern 

användning i ditt företag i samband med fordonet.  Funktionerna får endast användas 

för det ändamål de är avsedda för och inte för återförsäljning.  Du får inteoch får inte 

tillåta någon annan att använda funktionerna på något sätt som 
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(a) är olagligt, förbjudet eller belagt med restriktioner i något land där du avser att 

använda eller redan använder funktionerna (till exempel på ställen där 

platsinformation om säkerhetskameror inte är tillåten), 

(b) är osäkert eller som sätter din egen, dina passagerares eller någon annan persons 

säkerhet på spel. 

(c) orsakar skador på fordonet, data, programvara, enhet, datorsystem eller nätverk. 

(d) inte har godkänts av oss eller som gör intrång i immateriella rättigheter (inklusive 

dem som tillhör våra tredjepartsleverantörer). 

6.2 Utöver villkoren i paragraf 6.1 får du inte använda InControl Touch Pro-webbläsaren: 

(a) på något sätt som skulle kunna eller skadar, inaktiverar, överbelastar, försämrar 

eller komprometterar våra eller nätverksleverantörens system eller stör andra 

nätverksanvändare. 

(b) för peer-to-peer-fildelning (”P2P”), Bittorrent eller proxyservernätverk, skräppost, 

massutskick av oönskade e-postmeddelanden eller kommersiella meddelanden, 

upprätthållande av någon form av e-postserver, eller på något sätt som involverar 

någon tjänst som ger tillgång till en offentlig IP-adress eller internetadress. 

6.3 Du ansvarar själv för att följa alla gällande trafiklagar och utöva gott trafikvett i 

förhållande till din användning av funktionerna.   

6.4 Vi strävar efter att se till att funktionerna är tillgängliga och fungerar korrekt, men vi kan 

inte garantera att funktionerna (eller någon av dess underfunktioner) kommer att vara 

felfria eller hela tiden finnas tillgängliga eller vara tillåtna att användas enligt lokal 

lagstiftning i alla länder.  När du till exempel använder InControl Touch Pro-

webbläsaren kan det hända att vissa webbplatser inte visas eller fungerar på rätt sätt 

via fordonsskärmen.   

6.5 Tillgängligheten till och funktionaliteten för vissa aspekter av funktionerna är beroende 

av täckning för mobilt nätverk och andra faktorer som ligger utanför vår kontroll.  Till 

exempel kan det hända att det saknas möjlighet till nätverksanslutning på avlägsna, 

isolerade eller avgränsade platser, och att nätverksanslutningen kan påverkas av 

hinder som kullar, höjder, höga byggnader och tunnlar eller nätverkskapaciteten.  

Dessutom kan det hända att funktionerna är utsatta för tillfälliga störningar eller 

driftavbrott på grund av nödvändigt underhåll eller ändringar, men vi försöker då alltid 

att minimera eventuell otillgänglighet detta medför.   

6.6 Vi kan inte garantera att all navigationsdata eller allt innehåll (t.ex. kartor, fartkameror, 

hastighetsbegränsningar eller trafikuppgifter) är korrekta, fullständiga eller 

uppdaterade.  Dessa är avsedda att underlätta för dig, men du är fortsatt ansvarig för 

att följa gällande trafikregler, inklusive vägskyltar och hastighetsbegränsningar. 
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6.7 Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående meddelande göra ändringar 

i, upphäva, ta bort eller inaktivera åtkomsten till någon funktion eller funktionalitet.  Till 

exempel kan det bli nödvändigt att utföra nödvändigt underhåll på de system som 

använder funktionerna av säkerhetsskäl om detta krävs enligt lag. Eller så kan det 

hända att vi inte längre tillhandahåller vissa funktioner eller funktionalitet i ditt land eller 

för våra kunder i allmänhet. 

6.8 Det är ditt ansvar att ta bort all personlig information, innehåll och andra data som du 

kan ha lagrat i fordonet i den utsträckning som medges av funktionerna och 

fordonsutrustningen innan du överför äganderätten till ditt fordon eller återlämnar en 

hyrbil eller leasat fordon till dess huvudägare.  Till exempel kan du kan ta bort dina 

favoriter, webbläsarhistoriken och cookies som lagras av InControl Touch Pro-

webbläsaren med hjälp av webbläsarinställningarna. 

6.9 Du ansvarar för användningen av ”Kom ihåg mig”-funktionen som gäller för vissa 

funktioner. Den här funktionen gör att du automatiskt förblir inloggad i fordonet för 

smidigare åtkomst till funktionerna. När denna funktion är aktiverad kan vem som helst 

som använder fordonet se dina sparade inställningar, funktioner och personuppgifter i 

fordonet och använda funktionerna som om de vore du. Därför bör du vara noga med 

att se till att ”Kom ihåg mig”-funktionen är avaktiverad om du inte vill att andra 

användare ska ha åtkomst. När du inte längre äger eller använder fordonet (om du t.ex. 

säljer fordonet, om ditt leasingavtal upphör eller om fordonet försvinner eller blir stulet) 

måste du se till att ”Kom ihåg mig”-funktionen för vissa funktioner är avaktiverad 

och/eller att du har loggat ut från funktionerna. 

6.10 Vi ansvarar inte för tredje parts webbplatser, eller det innehåll eller de data du väljer att 

få tillgång till på internet via InControl Touch Pro-webbläsaren, vilket är helt på din egen 

risk.  Det kan hända att dessa webbplatser använder cookies eller liknande.  Vi 

rekommenderar att du läser igenom alla allmänna villkor, sekretesspolicyer och 

policyer för cookies för de tredjepartswebbplatser du besöker för att själv avgöra om 

du accepterar dem eller inte.   

6.11 Användning av vissa av funktionerna (till exempel InControl Touch Pro-webbläsaren) 

kan vara begränsad medan fordonet är i rörelse. 

6.12 För InControl Touch Pro kommer anslutning via Wi-Fi-hotspot inte att vara tillgänglig 

medan någon av tjänsterna SOS Emergency Call, Optimised Assistance eller InControl 

Secure Tracker/Secure Tracker Pro används. Anslutning via Wi-Fi-hotspot kan även 

vara otillgänglig under trettio minuter efter ett avslutat SOS Emergency-samtal eller 

Optimised Assistance-samtal eller medan ett aktivt InControl Secure Tracker/Secure 

Tracker Pro-fall är pågående. 
 
 

7. Dataanvändning och sekretess 

7.1 Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med villkoren i sekretesspolicyn 

för InControl som återfinns på följande webbadress: 
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https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/SWE eller 

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

 

8. Ansvarsbegränsning 

8.1 Om du är konsument kan du ha lagstadgade rättigheter gällande tjänster som inte 

utförs med rimlig kompetens och omsorg, eller programvara som är defekt eller inte 

uppfyller beskrivningen. Råd om dina lagstadgade rättigheter kan fås från din lokala 

konsumentombudsman eller från Konsumentverket. Ingenting i dessa villkor påverkar 

dina lagstadgade juridiska rättigheter. 

8.2 Ingenting i dessa villkor ska begränsa eller undanta vårt ansvar för dödsfall eller 

personskador till följd av vår försumlighet, bedrägeri eller oriktig framställning, eller 

annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag. 

8.3 Förutom enligt vad som anges i paragraf 8.2, eller enligt vad som i övrigt anges i 

villkoren för en giltig tillverkares garanti för fordonet, ska vårt maximala sammanlagda 

ansvar gentemot dig under och i samband med dessa villkor och funktioner (rörande 

kontrakt, otillåtna handlingar [inklusive men inte begränsat till oaktsamhet], brott mot 

lagstadgade skyldigheter eller på annat sätt) vara begränsat till en summa 

motsvarande de avgifter du betalat till oss för funktionerna.   

8.4 Förutom enligt vad som anges i paragraf 8.2, eller enligt vad som i övrigt anges i 

villkoren för en giltig tillverkares garanti för fordonet, ansvarar vi inte under några som 

helst omständigheter för: 

(a) förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om 

den var en uppenbar följd av vår överträdelse, eller om risk för den 

övervägdes av dig och oss vid den tidpunkt då du köpte bilen eller 

tillvalspaketet som inkluderade funktionerna.  

(b) rörelseförluster som uppkommer under dessa villkor eller i förhållande till 

funktionerna (inklusive men inte begränsat till förlust av vinst eller intäkter, 

uteblivna affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter). 

(c) indirekta skador eller följdförluster.   

8.5 Dessa villkor utgör hela omfattningen av våra skyldigheter och vårt ansvar med 

avseende på tillhandahållandet av funktionerna. Förutom vad som uttryckligen anges i 

dessa villkor finns det inga omständigheter eller förhållanden, garantier, utfästelser 

eller andra villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, som är bindande för oss. 

Alla omständigheter eller förhållanden, garantier, utfästelser eller andra villkor 

avseende tillhandahållandet av funktionerna som annars skulle vara underförstått i 

eller införlivat i dessa villkor genom lag, rättspraxis eller på annat sätt utesluts i den 

utsträckning som lagen medger. 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/SWE
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/SWE
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8.6 Vi kan inte hållas ansvariga för underlåtenhet att tillhandahålla funktionerna eller någon 

negativ effekt till följd av din användning av funktionerna som orsakas av en handling 

eller händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning 

strömavbrott eller avbrott i offentliga eller privata telekommunikationsnät eller internet.  

9. Uppsägning eller tillfälligt upphävande  

9.1 Du kan när som helst välja att sluta använda funktionerna, men beroende på fordonets 

specifikation kan vissa programvaruuppdateringar förbli aktiva.  Använd fordonets 

anslutningsinställningar för att inaktivera mobildataanslutningen för dataplanen.    

9.2 Om du underlåter att uppfylla dessa villkor kan vi omedelbart utan föregående 

meddelande säga upp eller avbryta ditt konto, ditt abonnemang och/eller din åtkomst 

till funktionerna. 

10. Andra viktiga villkor 

10.1 Vi kan emellanåt göra ändringar av funktionerna och/eller dessa villkor till följd av: en 

ändring av någon av våra tjänsteleverantörer eller dennas tjänster eller villkor; en 

ändring i en bestämmelse eller lag; förbättringar eller ändringar av funktionerna; 

och/eller ändringar i vår praxis gällande sekretess och dataanvändning i samband med 

funktionerna.  Vi försöker alltid se till att eventuella ändringar inte blir till någon väsentlig 

nackdel för dig.  Beroende på vilken ändring som gjorts kan det hända att du inte 

kommer att kunna använda relevanta funktioner förrän du installerat en 

programuppdatering och/eller godkänt nya allmänna villkor som kan komma att gälla. 

10.2 Om vi behöver kontakta dig kommer vi att göra det med hjälp av de kontaktuppgifter 

du uppgett på ditt konto eller, om du inte har något konto, de kontaktuppgifter du 

uppgav för den auktoriserade återförsäljare du köpte ditt fordon av.  

10.3 Du kommer inte att vara en berättigad tredje part i något avtal mellan oss och 

tjänsteleverantörer av funktioner. 

 

10.4 Alla immateriella rättigheter till funktionerna ägs av eller licensieras till oss eller våra 

tjänsteleverantörer av funktioner.  Rätten att använda funktionerna licensieras (och 

säljs inte) till dig, och du har inga rättigheter i eller till dem annat än i enlighet med 

dessa villkor. 

 

10.5 Du kan bara överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till någon 

annan om vi godkänner detta skriftligen.  Vi kan överlåta våra rättigheter och 

skyldigheter enligt dessa villkor, men detta påverkar inte dina rättigheter enligt dessa 

villkor.  

10.6 Dessa villkor fortsätter att gälla så länge du använder funktionerna. 
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10.7 Var och en av paragraferna i dessa villkor gäller oavhängiga av varandra. Om någon 

domstol eller behörig myndighet beslutar att någon paragraf är olaglig eller 

ogenomförbar förblir återstående paragrafer giltiga och i kraft. 

10.8 Om vi inte kräver att du utför några av dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller om vi 

inte genomdriver någon av våra rättigheter mot dig, eller om vi dröjer med att göra 

detta, innebär detta inte att vi har avstått från våra rättigheter mot dig och innebär inte 

att du inte måste följa dessa skyldigheter. Om vi bortser från någon överträdelse som 

du har gjort av dessa villkor gör vi detta endast genom att meddela dig skriftligen, och 

det innebär inte att vi automatiskt bortser från någon överträdelse av dig i framtiden.  

10.9 Om du är konsument ber vi dig observera att detta avtal mellan dig och oss lyder under 

engelsk lagstiftning. Det innebär att eventuell tvist eller anspråk som uppstår till följd 

av eller i samband med dessa villkor regleras av engelsk lag. Du och vi samtycker båda 

till att domstolarna i England och Wales har icke-exklusiv jurisdiktion.  

10.10 Om du är företagskund regleras dessa villkor, deras ämnesområde och deras 

utformning (och eventuella utomobligatoriska tvister eller anspråk) av engelsk lag. 

Båda parter samtycker till den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i England och 

Wales.  


