Juridiske opplysninger og bruksvilkår fra Continental Reifen Deutschland GmbH for
applikasjonen"ContiConnect Driver"

Ved å installere og/eller bruke applikasjonen "ContiConnect Driver" (heretter kalt "applikasjon" eller
"ContiConnect Driver"), erklærer den personen som installerer/bruker uten forbehold sitt samtykke
til Continentals følgende bruksvilkår ('Continental').

Disse bruksvilkårene henviser til følgende ytterligere vilkår, som også gjelder for bruk av appen og
finnes i appen:
•

Personvernbetingelser

§1
Åndsverksrettigheter i forbindelse med Continentals rett til bruk

Bruksvilkårene som er fremlagt i Google PlayStore - "Kommersiell og programpolitikk" gjelder for
bruk av appen, hvis ikke noe annet er fremsatt i de følgende bestemmelsene.
Alle åndsverksrettigheter til applikasjonen, samt ytterligere arbeider som er publisert og satt opp av
Continental, enten de er utført innenfor applikasjonen eller ikke, er ene og alene ansvaret til
Continental og deres datterselskaper. Ingen bruk, inkludert reproduksjon, distribusjon eller offentlig
tilgjengeliggjørelse av tekster, bilder, grafikker, animasjoner, musikkverk, lyd eller annet materiale i
andre elektroniske eller trykkede publikasjoner (særlig i andre applikasjoner eller nettsider), er tillatt
uten uttrykkelig samtykke fra Continental eller deres datterselskaper.

Continental har rett til å bruke de varemerker ("varemerker") som er vist i applikasjonen eller
forbundet med den. Ingen del av disse bruksvilkårene eller opplysningene i applikasjonen skal anses
som lisenser for bruk av disse varemerkene. Det kan ikke konkluderes at varemerker er gratis
tilgjengelige for noen person basert på en enkel nevnelse av varemerker i appen. Continentals
uttrykkelige skriftlige samtykke er påkrevet for bruk av varemerker. Uautorisert bruk av disse
varemerkene er strengt forbudt.

Continental vil utøve sine åndsverksrettigheter verden over, innenfor grensene i anvendelig lov.
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§2
Innhold og bruk av appen, ansvar

Continental tilbyr ContiConnect Driver app for smarttelefon. Applikasjonen tillater at dekkdata (f.eks.
dekktrykk, dekktemperatur) vises i et CPC (ContiPressureCheck) system som er forbundet med en
mobil enhet og gir varselsignaler og anbefalinger så snart et dekkvarsel forekommer. Applikasjonen
tillater også overføring av data om dekk, kjøretøy og kvalitet til ContiConnect back-end og å levere
disse dataene til flåtelederen.
De opplysningene som gis i appen er ikke bindende og blir gjort tilgjengelige kun til
informasjonsformål. Dette er ikke et tilbud i betydning av de anvendelige lovbestemte
bestemmelsene. Opplysningene i appen kan innehold feil og trykkfeil eller andre typer feil.
Opplysningene på disse sidene kan oppdateres med bestemte mellomrom og noen ganger utvides.
Hverken vi eller noen av våre andre leverandører garanterer at disse opplysningene er nøyaktige,
fullstendige eller brukbare, heller ikke den sannsynlige eller passende typen for et spesielt formål.
Kommentarer eller andre ting som forekommer i appen skal ikke anses som pålitelige tips. Med
unntak av det som er beskrevet i klausul 3, overtar vi derfor intet ansvar eller noe ansvar som
oppstår fordi vi stolte på disse tingene eller med hensyn til noen person som ble informert om noe av
dette innholdet. Hvis du tror at opplysningene som forekommer eller vises i appen er uriktige,
usanne eller upassende, eller at de bryter noen av de reglene som er fremsatt i disse bruksvilkårene,
vennligst ta kontakt med oss som vist nedenfor.

Opplysninger som gis i appen, samt alle produkter og tjenester som gjøres tilgjengelige, kan endres
eller oppdateres av Continental til enhver tid uten varsel. Applikasjonen inneholder ingen garantier
eller kvalitetsindikasjoner som Continental svarer til, hverken uttrykkelig eller underforstått. På
samme måte gir Continental intet tilsagn om at de opplysningene som gis er aktuelle, nøyaktige eller
komplette og overtar intet ansvar for kvaliteten. Brukeren skal ikke manipulere applikasjonen og skal
bruke den utelukkende som bestemt.
Continental kan begrense adgangen til bestemte deler av appen til brukere som er registrert hos
Continental. Alle passord skal anses som konfidensielle og skal ikke gjøres kjent for andre.
Continental har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord til enhver tid,
hvis, ifølge Continental, du ikke har oppfylt en bestemmelse i disse bruksvilkårene.
Du er ansvarlig for å sikre at din mobile enhet eller datamaskin oppfyller alle tekniske spesifikasjoner
som er nødvendige for å gi deg tilgang til og bruke appen. Lisensen for bruk av appen blir kun gitt

-3etter disse vilkårene på en enhet som du eier eller kontrollerer og, hvis du er forbruker, lisensen for
applikasjonen blir gitt utelukkende for din personlige ikke-kommersielle bruk.
Continental kan ikke garantere applikasjonens kontinuerlige, uavbrutte eller feilfrie funksjonalitet.
Det kan hende at alle eller bestemte egenskaper, deler eller innhold i appen blir utilgjengelige
(programmert eller uventet) eller blir modifisert, innstilt eller tilbakekalt av Continental etter eget
skjønn, uten å sende et varsel til deg. Du samtykker i at Continental ikke skal være ansvarlig overfor
deg eller noen andre for at applikasjonen eller noen egenskaper, deler eller innhold i appen blir
utilgjengelige, modifisert, innstilt eller tilbakekalt.

Brukerkrav på skadeserstatning som forårsakes av bruk av appen og dens innhold er utelukket.
Denne utelukkelsen gjelder ikke hvis du er forbruker og uriktig digitalt innhold som er levert av
Continental forårsaker skade på en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg, og hvis en slik skade
er forårsaket av at Continental ikke har vist passende omhyggelighet og kompetanse, i dette tilfellet
skal Continental enten erstatte skaden eller betale en kompensasjon. Continental er imidlertid ikke
ansvarlig for noen skade som du kunne ha unngått ved å følge Continentals råd om å bruke en
oppdatering som blir gitt gratis til deg, eller for skader som forårsakes av at du ikke fulgte
installasjonsveiledningen eller fordi du ikke har de minste systemkravene som anbefales av
Continental. Hvis du er forbruker og det digitale innholdet som vi har gjort tilgjengelig for deg er
mangelfullt, har du krav på utbedring eller utskiftning. Hvis feilen ikke kan utbedres innen rimelig tid
og uten betydelige ulemper, kan du få deler eller alle eller noe av pengene returnert.
•

Continental utelukker alle underforståtte tilstander, garantier, tilsagn eller andre vilkår som
kan gjelde for appen eller noe innhold i den.

•

Bortsett fra som fremsatt i klausul 3, er Continentals ansvar overfor deg i tilfelle tap eller
skader ..., enten dette ansvaret er avtalemessig, fra skadevoldende handling (inkludert
uaktsom), fra brudd på forpliktelser eller annet, selv om det er forutsigbart, fra eller i
forbindelse med:
o

Bruk eller manglende evne til å bruke appen; eller

o

Bruk eller tillit til innholdet som vises appen, begrenset til kostnadene for appen.

Særlig er Continental ikke ansvarlig for:
•

Tap av gevinst, salg, forretningsmessige transaksjoner eller inntekt;

•

Avbrudd i virksomheter;

•

Tap av forventede innsparinger;
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Tap av forretningsmessig mulighet, goodwill eller rykte; eller

•

Ethvert indirekte eller derav følgende tap eller skade.

I relasjon til alle brukere, begrenser eller utelukker Continental ikke sitt ansvar overfor deg for:

(i) Dødsfall eller personskader som er forårsaket av vår uaktsomhet;
(ii) Bedragerske falske forklaringer fra oss; eller
(iii) Ethvert annet ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes etter norsk lov.

Til tross for det ovennevnte, har Continental rett til å dra nytte av enhver anvendelig utelukkelse
og/eller ansvarsbegrensning som er tillatt ved det lands lover som er anvendelige for de
opplysningene som vises i applikasjonen og/eller tjenester som leveres av Continental eller på deres
vegne.

Continental anbefaler sterkt at du ikke bruker eller, i særdeleshet, utfører aksjoner på elektroniske
enheter mens du kjører. Continental overtar intet ansvar for noen skader som forårsakes av ulykker i
slike tilfeller eller av bøter som ilegges.
Continental kan oppdatere eller kreve at du oppdaterer appen, forutsatt at oppdatert digitalt innhold
alltid tilsvarer Continentals beskrivelse av det før appen nedlastes.
Som en betingelse for din bruk av appen, samtykker du i at du ikke vil bruke den og heller ikke
materialer eller informasjon når dette er ulovlig eller forbudt etter disse bruksvilkårene.
Bruk av appen er ikke tillatt:
•

På noen måte som bryter noen lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift;

•

På noen måte som er ulovlig eller bedragersk, eller som har en ulovlig eller
bedragersk hensikt eller virkning;

•

For det formål å volde skade eller forsøk på å volde skade for andre på noen måte
(særlig mindreårige);

•

Til med forsett å sende, motta, laste opp, laste ned eller gjenbruke noe materiale
som (i) er uriktig, diskriminerende, nedsettende, uanstendig, truende, villedende,
grovt, blasfemisk eller støtende (eller som kan oppfattes slik) (ii) oppmuntrer til vold
eller annen ulovlig eller umoralsk aktivitet (iii) krenker en annen persons
åndsverksrettigheter (iv) har negativ påvirkning på applikasjonens ytelse eller
tilgjengelighet; eller (v) på annen måte krenker noen av disse bruksvilkårene;
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Til å overføre eller sikre overføring av uoppfordret eller uautorisert reklame eller
salgsfremmende materiale eller noen annen form for forespørsler; eller

•

Til med forsett å overføre virus, ormefiler, trojanske hester eller noen andre
kontaminanter som kan brukes til å få tilgang og/eller endre, slette eller skade
datafiler eller annen programvare.

Alle brukere garanterer at de har lovlig myndighet til å bruke appen i samsvar med disse
bruksvilkårene. Du samtykker i at du er økonomisk ansvarlig for alle avgifter, gebyrer og andre beløp,
uansett type, som oppstår fra bruk av appen.

Continental garanterer ikke på noen måte at applikasjonen (eller noen nettsteder som står i
forbindelse med applikasjonen) ikke inneholder tekniske feil, computervirus eller noen annen
ondskapsfull eller skadelig programvare.

§3
Datainnsamling og behandling av personopplysninger

Continental vet at ditt personvern når du bruker denne appen er viktig for deg. Continental tar
vernet om personopplysninger svært alvorlig. Continental har derfor iverksatt de nødvendige
tekniske og organisatoriske tiltakene for å sikre samsvar med personvernregelverk.

I den utstrekning det er mulig å legge personopplysninger inn i applikasjonen, gir brukeren disse data
utelukkende på et frivillig grunnlag. Brukeren kan og har lov til å bruke alle tjenester som gis,
generelt uten å oppgi data av denne typen.

Hvis brukeren har gitt sitt samtykke til innsamling, behandling og bruk av hans personopplysninger,
skal Continental bruke disse personopplysningene kun til å behandle en forespørsel eller i den
sammenheng som et samtykke ble gitt, og i samsvar med anvendelige personvernbetingelser.

Når det gjelder bruken av denne applikasjonen, vennligst gi ditt separate samtykke til
databehandlingsbetingelsene fra Continental Reifen Deutschland GmbH. Du kan til enhver tid lese
innholdet i personvernerklæringen i appen og i app store. Continental Reifen Deutschland GmbH
forbeholder seg retten til å endre eller tilpasse denne personvernerklæringen, slette noen av dem
eller sette inn nye deler etter eget skjønn, men begrenset av lovens bestemmelser. Les
personvernerklæringen for å holde deg informert om eventuelle endringer. Hvis du fortsetter å bruke
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personvernerklæringen, bekrefter du at du godtar den nye personvernerklæringen.

Hvis appen blir brukt av andre brukere (f.eks. ansatte i det foretaket som eier/styrer flåten), skal
brukeren innhente forutgående skriftlig samtykke fra den andre brukeren til innsamling og
behandling av hans personopplysninger for det formål å bruke denne applikasjonen.

§4
Tilgangsrett

Du har rett til å be om og motta gratis opplysninger om alle personopplysninger om deg som er
lagret av Continental. Dessuten har du rett til å rette uriktige data, blokkere og slette data. For
spørsmål, ta kontakt med vårt personvernombud med e-post: dataprotection@conti.de. Hvis du går
inn på sider og filer mens du bruker appen, og blir spurt om å legge inn data om deg selv, husk at
disse dataene ikke blir overført over Internett på en sikker måte og at uautoriserte personer kan bli
oppmerksom på eller til og med endre disse data.

§5
Lenker til andre nettsider

Lenker til andres nettsider kan gis i appen som en egen tjeneste. Disse nettsidene er fullstendig
uavhengige og omfattes ikke av Continentals ansvar eller kontroll. Continental er derfor ikke
ansvarlig for innholdet i disse nettsidene som det er tilgang til fra appen, og overtar intet ansvar for
innhold, personvernerklæringer eller bruk av disse nettsidene. Leverandøren av nettsiden som er
lenket gjennom appen, er ene og alene ansvarlig for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold og, i
særdeleshet, for skader som forårsakes av bruk eller ikke-bruk av de opplysningene som blir tilbudt.
Bortsett fra som fremsatt i klausul 3 ovenfor, kan Continental ikke overta noe ansvar som et resultat
av disse eller andre nettsider (inkludert, for å unngå tvil og uten begrensning, manglende evne til
tilgang eller forsinkelse som registreres ved tilgang til denne nettsiden) eller for noe materiale eller
informasjon som vises på den, eller som du muligens finner på annen måte etter at du har forlatt
appen, over en hypertekstlenke eller andre måter.

§6
Aldersgrense
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er oppmerksom på at brukeren ikke er minst 18 år gammel, har Continental rett til å ta ett eller flere
av følgende skritt: I den utstrekning brukeren ikke er myndig, garanteres at han/hun har tillatelse fra
hans/hennes foreldre til å bruke appen.

§7
Appens tilgjengelighet

Denne appen finnes for tiden kun i utvalgte app stores. Continental forbeholder seg retten til i
fremtiden å tilby appen over hele verden; dette betyr imidlertid ikke at Continentals hensikt med
tilbudet er en forpliktelse om at appen vil være tilgjengelig over hele verden.

§8
Opphør av deltagelsen

Deltagelse i vår app opphører så snart brukeren avinstallerer ContiConnect Driver app. Dessuten, hvis
brukeren tilbakekaller sitt samtykke til første bruk av Continentals behandling av
personopplysninger, er en deltagelse i ContiConnect Driver App ikke lenger mulig og opphører.

Continental har rett til å si opp brukerens deltagelse i ContiConnect Driver app, med øyeblikkelig
virkning, hvis brukeren bryter disse bruksvilkårene. I dette tilfellet kan den respektive brukeren kun
bruke ContiConnect Driver app igjen med uttrykkelig tillatelse fra Continental.

Uavhengig av dette kan Continental til enhver tid innstille nettforumet som er forbundet med
ContiConnect Driver App og relaterte tjenester, forutsatt at det gis et forhåndsvarsel, uten å oppgi
noen grunn. I dette tilfellet kan medlemmer ikke gjøre krav på tjenester som leveres av ContiConnect
Driver app (igjen).

Hvis du slutter å delta i ContiConnect Driver app, vil Continental slette alle personopplysninger og
innhold som brukeren har lagt inn. Brukeren har ikke rett til å be operatøren om å returnere innhold
eller data som brukeren tidligere har overført.

§9
Andre bestemmelser
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(såvel som ikke-avtalemessige konflikter eller krav) skal være undergitt norske lover; De forenede
nasjoners konvensjon om internasjonale løsørekjøp gjelder ikke.

Continental forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene til enhver tid i fremtiden eller å
supplere dem. Du må samtykke i de endrede bruksvilkårene for fortsatt å kunne bruke ContiConnect
Driver App. Continental krever at brukeren uttrykker sitt samtykke eller avviser disse vilkårene med
en spesiell funksjon i ContiConnect Driver app før fortsatt bruk.

Hvis avtalepartene ønsker flere opplysninger om tvisteløsning på nettet, gå til denne lenken til
Europakommisjonens nettside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne lenken gis i samsvar
med forordning (EU) nr. 524/2013 fra Det europeiske parlamentet og fra Rådet til
informasjonsformål. Continental er ikke forpliktet til å delta i tvisteløsning på nettet.

Hvis enkelte bestemmelser i disse bruksvilkårene er ugyldige, helt eller delvis, vil gyldigheten til andre
deler av avtalen ikke være berørt av dette. Ugyldige bestemmelser blir erstattet av lovens
bestemmelser.

Avtalen er sluttet mellom deg og Continental. Ingen annen person har rett til å gjøre noen av
vilkårene gjeldende. Ingen av partene må innhente samtykke fra en annen person for å si opp avtalen
eller endre vilkårene.

Leverandør og kontaktopplysninger
Leverandør av ContiConnect Driver App er:
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