
 

 

 

Juridisk information och Continental Däck Sverige AB:s användarvillkor för  

”ContiConnect Driver"-appen 

 

Genom att installera och/eller använda ContiConnect Driver”-appen (nedan kallad ”appen” eller 

”ContiConnect Driver”), godkänner personen som installerar den/användaren Continentals 

användarvillkor (”’Continental’). 

 

Dessa villkor gäller följande ytterligare villkor, som även gäller för användningen av appen och som 

finns att läsa i appen: 

 

• Dataskyddsvillkor 
 
 

§ 1 

Immateriella rättigheter förknippade med Continentals användningsrätt 

 

Användarvillkoren som anges Google PlayStore - ”Kommersiella och programpolicyer” tillämpas på 

användningen av appen om inte annat anges i följande bestämmelser. 

Alla immateriella rättigheter till appen och ytterligare verk som publiceras och skapas av Continental, 

oavsett om de utförs i appen eller inte, är endast Continentals och dess dotterbolags ansvar. Ingen 

användning, inklusive återgivning, distribution eller tillgängliggörande för allmänheten av sådana 

texter, bilder, grafik, animationer, musikaliska verk, ljud eller annat material i andra elektroniska eller 

tryckta publikationer (i synnerhet i andra appar eller på andra webbplatser) är inte tillåtet utan 

uttryckligt medgivande från Continental eller dess dotterbolag. 

 

Continental har rätt att använda sina varumärken och trademarks (”registrerade varumärken”) som 

finns representerade i appen eller är förknippade med den. Ingen del av dessa användarvillkor eller 

information i appen ska tolkas som en licensiering för användning av dessa registrerade varumärken. 

Det går inte att dra slutsatsen att en person får använda registrerade varumärken utan kostnad för 

att dessa registrerade varumärken används i appen. För att få använda registrerade varumärken 

krävs det att Continental har gett sitt uttryckliga skriftliga godkännande till detta. Obehörig 

användning av dessa varumärken är strängt förbjuden. 

 

Continental kommer att utöva sina immateriella rättigheter världen över, inom gränserna för 

tillämplig lag. 
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§ 2 

Innehåll och användning av appen, skyldigheter 

 

Continental erbjuder smartphone-appen ContiConnect Driver. Applikationen gör att däckdata (t.ex. 

däcktryck, däcktemperatur) kan visas i ett CPC-system (ContiPressureCheck) som är anslutet till en 

mobil enhet och visning av varningssignaler och rekommendationer så snart en däckvarning visas. 

Applikationen möjliggör även överföring av däck-, fordons- och kvalitetsdata till ContiConnect 

backend-lösningen och tillhandahållande av dessa data till den vagnparksansvarige. 

Informationen som tillhandahålls i appen är inte bindande och görs tillgänglig endast i 

informationssyfte. Detta är inte ett erbjudande i den mening som avses i de tillämpliga lagstadgade 

bestämmelserna. Informationen i appen kan innehålla fel, tryckfel eller andra typer av fel. 

Informationen på dessa sidor kan uppdateras med vissa intervall och ibland överskridas. Vi eller våra 

tredjepartsleverantörer garanterar varken riktigheten, fullständigheten eller användbarheten hos 

denna information, eller lämpligheten för ett visst ändamål. Kommentarer och annat material som 

visas i appen ska inte betraktas som tips som man ska förlita sig på. Med undantag för vad som 

beskrivs nedan i punkt 3 tar vi därför inget ansvar för det faktum att vi har förlitat oss på dessa 

material eller när det gäller någon person som har informerats om något innehåll häri. Om du anser 

att informationen som visas i appen är felaktig, osann eller olämplig, eller att den bryter mot någon 

av de regler som anges i dessa användarvillkor, vänligen informera oss genom att kontakta oss enligt 

kontaktuppgifterna nedan. 

 

Information som tillhandahålls i appen, samt eventuella produkter och tjänster som görs tillgängliga, 

kan ändras när som helst av Continental utan föregående meddelande. Appen innehåller inga 

garantier eller utfästelser om kvalitet som Continental är skyldiga att leva upp till, vare sig 

uttryckligen eller underförstått. På samma sätt gör Continental inget åtagande om att den 

information som tillhandahålls är aktuell, korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för sin kvalitet. 

Användaren kommer inte att modifiera appen och kommer endast att använda den enligt 

föreskrifterna. 

Continental kan begära åtkomst till vissa delar av appen för användare som har registrerat sig hos 

Continental.  Alla lösenord ska betraktas som konfidentiella och får inte lämnas ut till tredje part.  

Continental har rätt att när som helst inaktivera en användaridentifieringskod eller ett lösenord om du 

enligt Continental inte har följt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor. 
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Du ansvarar för att säkerställa att din mobila enhet eller dator uppfyller alla tekniska specifikationer 

som krävs för att du ska kunna få åtkomst till och använda appen. Licensen att använda appen beviljas 

endast enligt dessa villkor på en enhet som ägs eller kontrolleras av dig och, om du är en 

privatkonsument, beviljas licensen endast för din personliga, icke-kommersiella användning. 

Continental kan inte garantera kontinuerlig, avbrottsfri eller felfri funktionalitet hos appen.  Det kan 

finnas tillfällen då alla eller vissa funktioner, delar eller innehåll i appen inte går att komma åt 

(programmerade eller oplanerade) eller ändras, inaktiveras eller dras tillbaka av Continental efter 

eget gottfinnande, utan att Continental skickar ett meddelande om detta till dig.  Du samtycker till 

att Continental inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller tredje part för otillgänglighet, 

ändring, inaktivering eller indragning av appen eller funktioner, delar eller innehåll i denna. 

 

Skadeståndskrav från användaren för skador till följd av användningen av appen och dess innehåll är 

uteslutna. Detta uteslutande gäller inte om du är en privatkonsument och felaktigt digitalt innehåll 

som tillhandahålls av Continental orsakar skador på en enhet eller digital innehåll som tillhör dig, och 

om sådan skada orsakas av att Continental har varit grovt försumliga eller inte har visat prov på 

lämplig kompetens, då Continental antingen kommer att åtgärda skadorna eller kompensera dig 

ekonomiskt. Continental tar dock inte ansvar för skador som du kunde ha undvikit genom att följa 

Continentals råd att installera en uppdatering som du tillhandahålls kostnadsfritt eller för skador som 

beror på att du inte har följt installationsanvisningarna eller för att enheten/enheterna som du har 

använt inte uppfyller minimisystemkraven som rekommenderas av Continental. Om du är en 

konsument och det digitala innehållet som vi har gjort tillgängligt för dig är felaktigt, har du rätt att få 

detta åtgärdat eller att få detta utbytt. Om felet inte kan åtgärdas inom rimlig tid och utan betydande 

besvär, kan du få tillbaka pengarna, helt eller delvis. 

 

• Continental exkluderar alla underförstådda villkor, garantier, påståenden eller andra villkor 

som kan gälla för appen eller innehåll i denna. 

• Med undantag för det som anges i punkt 3 utgörs Continentals ansvar gentemot dig i 

händelse av förlust eller skador, oavsett om detta ansvar regleras i avtal, är 

skadeståndsgrundande (inklusive genom oaktsamhet), av brott mot förpliktelse eller annat, 

även om det kan förutses, som uppstår ur eller i samband med: 

o användning eller oförmåga att använda appen; eller 

o användning eller tillit till innehållet som visas i appen begränsas till kostnaden för 

appen. 

 

Continental kommer specifikt inte att ta något ansvar för: 
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• utebliven vinst, kommersiella transaktioner eller intäkter; 

• avbrott i verksamheten; 

• uteblivna förväntade besparingar; 

• uteblivna affärsmöjligheter, förlorad goodwill eller anseende; eller 

• eventuella indirekta eller följdskador. 

 

Med avseende på alla användare begränsar eller utesluter inte Continental sitt ansvar gentemot dig 

för: 

 

(i) dödsfall eller personskador som orsakats av att vi har varit försumliga; 

(ii) bedrägliga falska uttalanden som gjorts av oss; eller 

(iii) annat ansvar som inte får begränsas eller uteslutas enligt svensk lag. 

 

Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående har Continental rätt att göra tillämpliga 

undantag och/eller ansvarsbegränsningar som lagen tillåter i något land som bedöms vara tillämpligt 

på informationen i appen och/eller de tjänster som Continental tillhandahåller eller som 

tillhandahålls för dess räkning. 

 

Continental rekommenderar starkt att du inte använder och utför operationer på elektroniska 

enheter under körning. Continental tar inget ansvar för eventuella skador till följd av olyckor i detta 

fall eller genom ett bötesföreläggande. 

Continental kan uppdatera eller kräva att du uppdaterar appen, förutsatt att eventuellt uppdaterat 

digital innehåll alltid överensstämmer med Continentals beskrivning av den innan du laddar ner 

appen. 

Som ett villkor för din användning av appen godkänner du att du inte kommer att använda den, 

material eller information på ett sätt som är olagligt eller som är förbjudet enligt dessa 

användarvillkor. 

Följande användning av appen är förbjudet: 

• att använda appen på ett sätt som bryter mot lokala, nationella eller internationella 

lagar eller förordningar; 

• att använda appen på ett sätt som är olagligt eller för ett olagligt eller bedrägligt 

syfte eller verkan; 

• användning av appen för att på något sätt åsamka eller försöka åsamka tredje part 

skada (särskilt minderåriga); 
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• att medvetet skicka, ta emot, ladda upp, ladda ner eller återanvända material som (i) 

är felaktigt, diskriminerande, nedsättande, obscent, hotfullt, vilseledande, 

kränkande, profant eller stötande (eller som kan uppfattas på detta sätt) (ii) främjar 

våld eller annan olaglig eller omoralisk aktivitet (iii) gör intrång i en annan persons 

immateriella rättigheter (iv) påverkar appens prestanda eller tillgänglighet negativt; 

eller (v) på annat sätt bryter mot något av dessa användarvillkor;  

• att överföra eller säkerställa överföring av oönskad eller otillåten reklam eller 

reklammaterial eller annan typ av begäran; eller 

• att medvetet överföra virus, maskfiler, trojaner eller annan skadlig kod som kan 

användas för åtkomst till och/eller för att ändra, radera eller skada datafiler eller 

annan programvara. 

Alla användare försäkrar att de har lagstadgad rätt att använda appen i enlighet med dessa 

användarvillkor. Du samtycker till att du är ekonomiskt ansvarig för alla taxor, avgifter och andra 

belopp, oavsett deras natur, som följer av din användning av appen. 

 

Continental garanterar inte på något sätt att appen (eller eventuella webbplatser kopplade till 

appen) inte innehåller några tekniska fel, datorvirus eller annan skadlig programvara. 

 

§3 

Datainsamling och behandling av personuppgifter 

 

Continental vet att skyddet av din integritet när du använder denna app är en viktig fråga för dig. 

Continental tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Continental har därför vidtagit 

nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att föreskrifterna om dataskydd 

följs. 

 

I den mån det finns möjlighet att ange personuppgifter i appen tillhandahåller användaren dessa 

data helt och hållet frivilligt. Användaren kan och får i allmänhet använda alla tjänster som 

tillhandahålls utan att denne behöver ange några personuppgifter. 

  

Om användaren har gett sitt samtycke till insamling, behandling och användning av sina 

personuppgifter, kommer Continental endast att använda dessa för att behandla en förfrågan eller i 

samband med ett samtycke och i enlighet med gällande dataskyddsvillkor. 
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Vad gäller användningen av denna app, vänligen ge ditt samtycke till Continental Däck Sverige AB:s 

databehandlingsvillkor separat. Du kan när som helst bläddra i innehållet i dataskyddsvillkoren i 

appen och i appbutiken/Continental Däck Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra eller anpassa 

dessa dataskyddsvillkor, radera några av dem eller införa nya delar efter eget gottfinnande, men 

inom det rättsliga ramverkets gränser. Läs dataskyddsvillkoren för att hålla dig informerad om 

eventuella ändringar. Om du fortsätter att använda appen efter att du har fått ett meddelande från 

Continental Däck Sverige AB angående ändringen av dataskyddsvillkoren och bekräfta att du 

godkänner de nya dataskyddsvillkoren. 

 

Om appen används av tredjepartsanvändare (t.ex. anställda på det företag som äger/förvaltar 

vagnparken), måste användaren inhämta ett skriftligt samtycke från tredjepartsanvändaren för 

insamling och behandling av dennes personuppgifter i syfte att använda denna app. 

 

§4 

Rätt till tillgång 

 

Du har rätt att begära och kostnadsfritt få information om eventuella personuppgifter som 

Continental har lagrade om dig. Du har dessutom rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras, 

och att data blockeras och raderas. Om du har några frågor, vänligen kontakta vår 

dataskyddsansvarige via e-post på:  dataprotection@conti.de. Om du ombeds att lämna uppgifter 

om dig själv när du besöker webbsidor och öppnar filer via appen, bör du vara medveten om att 

dessa data inte överförs säkert via internet, och att obehöriga därför eventuellt kan se och till och 

ändra dessa data. 

 

§5 

Länkar till andra webbplatser 

 

Länkar till webbplatser som tillhör tredje part kan tillhandahållas i appen som en separat tjänst. 

Dessa webbplatser är helt oberoende och omfattas inte av Continentals ansvar eller kontroll. 

Continental ansvarar därför inte för innehållet på dessa tredjepartswebbplatser som nås via appen 

och tar således inget ansvar för innehållet, dataskyddsvillkoren eller användningen av dessa 

webbplatser. Leverantören av webbplatsen som är länkad via appen är ensam ansvarig för olagligt, 

felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår till följd av användning 

eller icke-användning av sådan information som tillhandahålls. Med undantag för vad som anges 

ovan kan Continental inte ta på sig något ansvar som ett resultat av dessa andra webbplatser 

(inklusive för att undvika tvivel och utan begränsning, oförmåga att ge åtkomst till eller fördröjning 
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när registrerade försöker komma åt denna webbplats) eller i något material eller information som 

visas på den eller som du kan hitta på ett annat sätt efter att du har slutat använda appen; via en 

hypertextlänk eller på annat sätt. 

 

§6 

Åldersgräns 

 

Minimiåldern för användning av appen är 18 år. Användaren försäkrar att han/hon har fyllt 18 år. Om 

det kommer till Continentals kännedom att användaren inte är minst 18 år, har Continental rätt att 

vidta någon av följande åtgärder: I det fall att användaren inte är myndig, försäkrar denne att 

han/hon har tillstånd från sina föräldrar att använda appen. 

 

§7 

Apptillgänglighet 

 

Appen kan för närvarande endast laddas ner från utvalda appbutiker. Continental förbehåller sig 

rätten att tillhandahålla appen över hela världen i framtiden; detta innebär dock inte att Continental 

har för avsikt att ser det som sin skyldighet att tillhandahålla appen världen över. 

 

§8 

Avslutande av deltagande 

 

Deltagandet i vår app avslutas så snart användaren avinstallerar ContiConnect Driver-appen. 

Om användaren dessutom återkallar sitt samtycke till den första användningen av 

Continentals behandling av personuppgifter, kan denne inte längre använda ContiConnect 

Driver-appen och användarkontot avslutas. 

 

Continental har rätt att med omedelbar verkan avsluta användarens deltagande i 

ContiConnect Driver-appen om användaren bryter mot dessa användarvillkor. Om så är 

fallet, kan användaren i fråga använda ContiConnect Driver-appen endast med Continentals 

uttryckliga tillstånd. 

 

Continental kan när som helst inaktivera onlineforumet som är kopplat till ContiConnect 

Driver-appen och tillhörande tjänster, förutsatt att man informerar om detta i förväg. 

Continental behöver dock inte motivera sitt beslut. I det här fallet kan medlemmarna inte göra 

några anspråk på de tjänster som tillhandahålls via ContiConnect Driver-appen (igen). 
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Om du slutar använda ContiConnect Driver-appen, kommer Continental att radera alla 

personuppgifter och innehåll som användaren har angett. Användaren kan inte be 

operatören att returnera innehåll eller data som användaren tidigare har lämnat. 

 

 

§9 

Övriga bestämmelser 

Avtalet som har ingåtts mellan Continental och användaren, innehållet och dess sammansättning 

(samt tvister eller fordringar som inte regleras i avtalet) ska omfattas av svensk lag; FN:s konvention 

om avtal för internationell försäljning av varor ska inte gälla. 

 

Continental förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera dessa användarvillkor när som helst i 

framtiden. Du måste godkänna de ändrade användarvillkoren för att kunna fortsätta använda 

ContiConnect Driver-appen. Continental kommer att kräva att användaren ger sitt uttryckliga 

medgivande eller avvisar dessa villkor genom en särskild funktion i ContiConnect Driver-appen innan 

denne fortsätter att använda den. 

 

Om avtalspartnerna vill ha mer information om tvistlösning online, gå till denna länk på Europeiska 

kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna länk tillhandahålls i enlighet 

med förordning (EU) nr 1493/1999. 524/2013 av Europaparlamentet och rådet i informationssyfte.  

Continental behöver inte delta i tvistlösningen online. 

 

Om enskilda bestämmelser i dessa användarvillkor skulle visa sig vara ogiltiga, helt eller delvis, ska 

giltigheten hos andra delar av avtalet inte påverkas av detta. Ogiltiga bestämmelser kommer att 

ersättas av rättsliga bestämmelser. 

 

Avtalet ingås mellan dig och Continental. Ingen annan person har rätt att fullgöra något av dess 

villkor. Ingen av parterna behöver samtycke från någon annan person för att säga upp avtalet eller 

göra ändringar i avtalsvillkoren. 

 

Leverantörs- och kontaktuppgifter 

Leverantör av ContiConnect Driver-appen är: 

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 
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D-30165 Hannover 

Telefon: +49 511 938-01 

E-post: mail_service@conti.de 

Styrelseledamöter: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Registrerande domstol: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

Skatteregistreringsnummer: DE264920698 
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