
 

 

VILKÅR FOR SERVICEAFTALE 

(For Nokia WiFi-app, der bruges på Android-produkter) 

 

Dette er en juridisk aftale mellem dig individuelt, hvis du kun accepterer for dig selv, eller 

hvis du er autoriseret til at indgå denne aftale på vegne af din virksomhed eller anden 

organisation, så for den enhed, til hvis fordel du agerer (herefter "dig") og Nokia Apps 

Distribution LLC og dets tilknyttede partnere som defineret nedenfor ("Licensgiver") 

vedrørende din brug af de tjenester og ressourcer (”Tjenester"), der er tilgængelige eller er 

aktiveret på en Nokia WiFi-enhed ("Enhed"), softwareprogrammet til Nokia WiFi-appen 

("Licenseret program"), Nokia WiFi-webstedet ("Websted") eller Hjemmeportalen eller 

enhver software, der er integreret i enhederne ("Software"). “Tilknyttet partner” betyder 

en virksomhed, der enten administreres af eller administrerer eller som er under fælles 

administration med Licensgiver, hvor "administration" betyder direkte eller indirekte 

ejerskab af mere end 50 % af de aktier eller interesser, der har ret til at stemme for valg af 

direktører eller tilsvarende, så længe denne ret eksisterer eller tilsvarende forvaltning 

heraf. 

Ved at downloade, installere eller bruge Tjenestene accepterer du at være bundet af 

vilkårene i denne Serviceaftale (“Aftale”). Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale, 

har du ikke ret til at bruge Tjenesterne og skal afinstallere Tjenesterne fra alle enheder, 

som de er installeret på.  Denne aftale kan til enhver tid ændres af Licensgiver. Du kan til 

enhver tid se den seneste version af denne aftale ved at gå til 

www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre 

eller udskifte enhver del af disse Servicevilkår ved at publicere opdateringer og/eller 

ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at kontrollere hjemmesiden 

regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter publicering af 

eventuelle ændringer indebærer accept af disse ændringer. 

DENNE AFTALE INDEHOLDER EN OBLIGATORISK BESTEMMELSE OM TILSIDESÆTTELSE AF 

INDIVIDUEL VOLDGIFT OG KLASSEHANDLING/RETSGANG I AFSNIT 18. I DET OMFANG DET ER 

RELEVANT, KRÆVER DENNE BESTEMMELSE ANVENDELSE AF VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELT 

GRUNDLAG SNARERE END VED RETSGANG ELLER KLASSESAGER. 

Tjenesterne og alle oplysninger, data, tekst og/eller andre materialer, der er tilgængelige på 

eller via Tjenesterne, herunder alle rettigheder uden begrænsning, titel og immaterielle 

rettigheder deri, ejes af Licensgiver og/eller dets licensgivere og er beskyttet af 

internationale traktatbestemmelser og alle andre gældende nationale love i det land, hvor 

den anvendes.  

 

Tjenestene licenseres, men sælges ikke til dig, og må kun bruges i henhold til denne aftale, 

medmindre Tjenesten ledsages af en separat licensaftale, i hvilket tilfælde betingelserne i 

den pågældende licensaftale vil være gældende med forbehold for din forudgående 

godkendelse af den separate licensaftale. Licensgiver forbeholder sig alle rettigheder, der 

ikke udtrykkeligt gives til dig.   



 

 

 

Din brug af og deltagelse i bestemte tjenester eller dit køb af en enhed kan være underlagt 

yderligere vilkår ("Supplerende vilkår"), herunder men ikke begrænset til (1) Licensgiverens 

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnit 6), (2) garantier eller yderligere 

købsbetingelser, som Licensgiver leverede sammen med din enhed, herunder men ikke 

begrænset til begrænset garanti for hardware på www.nokia.com/wifi/legal/warranty/; og 

(3) eventuelle yderligere vilkår eller betingelser, som Licensgiver kan levere fra tid til anden. 

Hvis denne Aftale er uforenelig med de Supplerende vilkår, gælder de Supplerende vilkår for 

Tjenesten eller Enheden. 

 

1. Licensens omfang 

 

Denne licens, som gives til dig af Licensgiver for det Licenserede program, er begrænset til 

en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og ikke-overdragelig licens til at bruge 

det Licenserede program på produkter, der drives af det Android operativsystem. 

 

Denne licens, som gives til dig af Licensgiver for Softwaren, er begrænset til en ikke-

eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og ikke-overdragelig licens til at installere og 

bruge Softwaren på en eller flere enheder, som du har købt fra Licensgiver.  

 

2. Begrænsninger for brug og begrænsninger i dine rettigheder 

Denne licens tillader ikke, at du bruger det licenserede program på ethvert Android produkt 

eller bruger softwaren på en hvilken som helst enhed eller produkt, som du ikke ejer eller 

styrer, og du må ikke distribuere eller gøre tjenesterne tilgængelige via et netværk, hvor de 

kan bruges af flere enheder samtidig, som ikke ejes eller styres af dig. Du må ikke udleje, 

lease, låne, sælge, omfordele eller underlicensere Tjenestene. Du må ikke kopiere 

(undtagen som udtrykkeligt tilladt ifølge denne licens og Regler for anvendelse), 

dekompilere, reverse engineering, demontere, forsøge at udlede kildekoden til, modificere 

eller oprette afledte værker af Tjenesterne, eventuelle opdateringer eller dele heraf 

(bortset fra som og kun i den udstrækning en forudgående begrænsning er forbudt i 

henhold til gældende lov eller i det omfang det er tilladt i licensbetingelserne for brug af 

eventuelle åbne komponenter, der er inkluderet i Tjenesterne). Du må ikke tilgå Tjenesterne 

for at opbygge en tilsvarende eller konkurrerende hjemmeside, program eller tjeneste. 

Ethvert forsøg på at gøre det er en krænkelse af Licensgiverens og dennes licensgiveres 

rettigheder. Du accepterer, at du kun vil bruge Tjenesterne på en måde, der overholder alle 

gældende love, herunder lokale love i det land eller område, hvor du bor, eller hvor du 

downloader eller bruger Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til gældende 

begrænsninger vedrørende ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du må 

ikke fjerne eller slette ophavsretlige meddelelser eller andre navnebeskyttelser, der findes 

på eller i Tjenesterne og/eller Enhederne. Du må ikke bruge Tjenesterne på en sådan måde, 

at de krænker tredjemands rettigheder, herunder ved at krænke eller misbruge tredjeparts 

immaterielle rettigheder, privatlivslovgivning eller andre rettigheder. 



 

 

Hvis du overtræder disse begrænsninger, kan Licensgiver opsige denne Aftale uden 

yderligere varsel, og du kan blive genstand for retsforfølgning og erstatning og være 

forpligtet til at holde Licensgiver skadesløs for eventuelle skader som følge af en sådan 

overtrædelse. Tjenestene er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug i miljøer, hvor 

fejl i Tjenesterne kan medføre dødsfald, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømæssig 

skade, som f.eks. ved konstruktion eller drift af nukleare anlæg, flynavigation eller 

kommunikationssystemer, flyvekontrol, apparater til kunstigt åndedræt eller 

våbensystemer eller i onlinestyring af udstyr i ethvert farligt miljø, der kræver fejlsikker 

ydeevne ("Ekstremt farlige aktiviteter"). Licensgiver og distributører frasiger sig alle 

udtrykkelige eller underforståede garantier for egnethed til Ekstremt farlige aktiviteter. Du 

accepterer og garanterer, at Du ikke vil bruge Tjenesterne til sådanne formål. Du accepterer 

at forsvare og holde Licensgiver skadesløs mod ethvert tab, ansvar eller skade af enhver 

art, som Licensgiveren måtte blive pålagt som følge af dit brud på garantien i foregående 

sætning. 

 

Brugen af Tjenesterne kan midlertidigt suspenderes uden forudgående varsel til 

vedligeholdelse og reparation, af sikkerhedsmæssige årsager, ved systemfejl eller andre 

forhold, eller en Tjeneste kan permanent afbrydes ifølge Licensgiverens skøn.    

 

Enheder, der sælges i USA, har ikke CE-certificering og er kun beregnet til brug i USA.  

Disse enheder overholder del 15 i de amerikanske FCC-regler. Betjening er underlagt 

følgende to betingelser: (1) Enhederne må ikke forårsage skadelig interferens og (2) 

Enhederne skal acceptere enhver interferens, der modtages, inkl. interferens, som kan 

forårsage uønsket handling.  

3. Betingelser for løbende opdateringer 

 

Licensgiver kan fra tid til anden udvikle patches, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger 

og andre ændringer af Tjenesternes ydelse, der involverer grundlæggende tilslutning, 

opsætning og opdateringer ("Opdateringer"). Vilkårene i denne licens gælder for alle 

opdateringer, der leveres af Licensgiver, der erstatter og/eller supplerer de oprindelige 

Tjenester, medmindre en sådan opdatering ledsages af en separat licens, i hvilket tilfælde 

vilkårene i den pågældende licens vil gælde. 

 

Ved at bruge Tjenesterne accepterer du hermed automatisk downloadning og installation af 

disse opdateringer, som kan downloades og installeres automatisk på din mobile enhed 

eller Enheder, hvis det er relevant uden at give yderligere underretning eller modtage 

yderligere samtykke. 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne Opdateringer, er dine eneste retsmidler (i) for 

Opdateringer for det Licenserede program at deaktivere muligheden for automatisk 

opdatering i dine mobilenheds indstillinger eller slette det Licenserede program fra din 

mobilenhed eller (ii) for Softwareopdateringer at afslutte din Nokia WiFi-konto og ophøre 



 

 

med at bruge dine Enheder. Hvis du senere fortryder noget af det foregående (f.eks. ved at 

aktivere muligheden for automatisk opdatering på din mobilenhed eller genstarte brugen af 

din Enhed), accepterer du, at den automatiske download og installation af Opdateringer vil 

starte igen, og du accepterer sådan automatiske Opdateringer. Hvis opdateringer ikke 

installeres automatisk, anerkender du, at du måske bliver nødt til at installere Opdateringer 

for at fortsætte brugen af eller få adgang til den fulde funktionalitet i Tjenesterne og 

Enhederne, og du accepterer at installere sådanne opdateringer øjeblikkeligt. 

 

4. Support og vedligeholdelse 

 

Licensgiver har ingen forpligtelse til at give Dig teknisk eller anden support, medmindre det 

er skriftligt aftalt mellem Dig og Licensgiveren. I tilfælde af en sådan støtte fra Licensgiver, 

forstår du og accepterer, at denne support gives på et "som er" og "som er tilgængeligt" 

grundlag, og Licensgiver har ingen forpligtelser eller ansvar i forbindelse med en sådan 

støtte. 

 

5. FOSS 

 

Tjenesterne indeholder gratis eller open source-software ("FOSS"), som der findes 

tredjeparts  licensforpligtelser for.   Oplysninger om Open Source Compliance findes på 

www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/, som angiver den licens, under hvilken en 

sådan FOSS blev frigivet og indeholder nødvendige anerkendelser, oplysninger og/eller 

meddelelser.  Medmindre andet er dikteret af en FOSS-licens (såsom GPL, LGPL og Affero 

GPL), kræver det, at Licensgiver giver de samme rettigheder til de parter, som vi 

distribuerer FOSS til, dine rettigheder til at bruge, kopiere og viderefordele (hvis relevant) 

FOSS styres af denne aftale, og ikke af den FOSS-licens, der oprindeligt gjaldt for FOSS.   

 

Vær opmærksom på, at hvis du ændrer Nokia-software på nogen måde, herunder, men ikke 

begrænset til, at opgradere forbrugerbilledet som beskrevet i instruktionerne på 

https://resources.nokia.com/asset/300001, kan produktet blive påvirket og blive nej 

længere egnet til det tilsigtede formål. Din garanti kan annulleres i tilfælde af (i) andre 

ændringer end af Nokia-autoriserede teknikere; eller (ii) håndtering eller brug ikke i 

overensstemmelse med Nokia WiFi-appen, Nokia WiFi QSR Nokia WiFi-sikkerheds- og 

lovgivningsmæssige oplysninger eller andre instruktioner leveret af Nokia; 

For yderligere information om brugen og garantien for dine Nokia WiFi Beacon-

hardwareenheder, bedes du læse instruktionerne i foldere, der findes i produktpakken, og 

yderligere information tilgængelig på www.nokia.com/wifi/legal. 

 

 

6. Fortrolighederklæring/samtykke til brug af data 

 

Når du bruger Enheden og Tjenesterne, kan Licensgiver muligvis indsamle personlige data 

for at levere Tjenesterne til dig. "Personlige data" betyder de data, der direkte kan 

identificere dig. De omfatter blandt andet din e-mail-adresse, navn, efternavn, 



 

 

telefonnummer, IP-adresse, adresse samt alle andre oplysninger, der er knyttet til 

ovenstående personlige oplysninger, der automatisk indsamles, når du bruger Enheden og 

Tjenesterne, f.eks. netværksudbydere, brugsstatistikker for netværksbåndbredde, etc. Ved 

at downloade, installere eller bruge Tjenestene accepterer du at være bundet af 

betingelserne i dette afsnit, Licensgiverens fulde fortrolighedserklæring på 

https://www.nokia.com/en_int/privacy  og den supplerende fortrolighedserklæring på 

www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. Vi opfordrer dig til at gennemgå disse 

fortrolighedserklæringer regelmæssigt.  

Licensgiver kan også indsamle og behandle oplysninger vedrørende din download, 

installation og/eller brug af Tjenesterne med det formål at forbedre kvaliteten og ydeevnen 

af sine produkter, herunder, men ikke begrænset til: Serviceversioner, der downloades, 

installeres og/eller anvendes, debugging-data, positionsoplysninger og anden 

brugsinformation og analyse af brugsdata fra dit enhedsnetværk og alle oplysninger, der 

indsamles, betragtes som personlige data under gældende lovgivning (samlet 

"Brugsoplysninger").  Du giver udtrykkeligt tilladelse til at Licensgiver kan indsamle, lagre, 

behandle og bruge sådanne Brugsoplysninger. Du har til enhver tid ret til at trække dit 

samtykke tilbage og redigere Brugsoplysningerne. Brugsoplysninger sendes anonymt til 

Licensgiver.  Licensgiveren deler ikke de Brugsoplysninger, der er knyttet til dig, med 

tredjeparter, medmindre Licensgiveren (i) har dit samtykke (ii) konkluderer, at det kræves 

ved lov eller i god tro mener, at adgang, bevarelse eller offentliggørelse af sådanne 

Brugsoplysninger er rimeligt nødvendig for at beskytte en legitim interesse for 

Licensgiveren, dets brugere eller offentligheden eller (iii) giver sådanne oplysninger i 

anonym eller pseudonymiseret aggregeret form. 

7. Feedback 

 

Du kan indsende ideer, anmodninger og/eller forslag til Licensgiver (herunder eventuelle 

rapporter om defekter eller fejl i Tjenesterne) ("Feedback") på egen risiko, og Licensgiver 

har ingen forpligtelser (inklusive, men ikke begrænset til, fortrolighedsforpligtelser) med 

hensyn til sådan Feedback. Du tilkendegiver og garanterer, at Du har alle de nødvendige 

rettigheder til at indsende Feedback. Du accepterer og giver hermed Licensgiver en fuldt 

betalt, royaltyfri, evigt uigenkaldelig, verdensomspændende og fuldt underlicenserbar ret 

og licens til at bruge, reproducere, benytte, vise, distribuere, tilpasse, ændre, omforme, 

oprette kopier af og på anden måde kommercielt eller ikke-kommercielt udnytte Feedback 

på et ikke-eksklusivt grundlag og til underlicensering af ovenstående rettigheder med 

hensyn til Tjenesterne eller lignende produkter eller tjenester, og at Licensgiver ikke har 

nogen forpligtelser (medmindre andet er angivet i den gældende lovgivning) med hensyn til 

sådan Feedback. 

 

8. Afslutning 

 

https://www.nokia.com/en_int/privacy


 

 

Denne Aftale træder i kraft fra den første dato du downloader og installerer Tjenesterne. 

Du kan til enhver tid opsige og afslutte denne Aftale ved permanent at slette de Tjenester, 

der leveres af Licensgiveren.  

 

Dine slutbrugerrettigheder ophører automatisk og straks uden varsel fra Licensgiver, hvis 

du undlader at overholde en bestemmelse i denne Aftale. I et sådant tilfælde skal du straks 

slette Tjenesterne. 

 

Hvis du direkte eller indirekte indgiver et Krav (som defineret nedenfor) om 

patentkrænkelse for enhver enhed, som hævder, at Tjenesten helt eller delvis udgør en 

direkte eller bidragende patentkrænkelse eller forårsager patentkrænkelse (et "Krav"), kan 

denne Aftale, herunder alle rettigheder, der er givet til dig i henhold til denne Aftale, blive 

afsluttet med tilbagevirkende kraft helt eller delvist fra den dato, du først modtog 

Tjenesterne, i henhold til Licensgiverens valg. 

 

9. Tjenester og Tredjepartsmaterialer 

 

Tjenesterne kan muliggøre adgang til tjenester og hjemmesider, der udføres eller leveres af 

Tjenesterne ("Yderligere tjenester") og tredjepartstjenester og -websteder 

("Tredjepartstjenester" og samlet med de Supplerende tjenester, "Kombinerede 

tjenester"). Brug af de Kombinerede tjenester kræver muligvis internetadgang, og at du 

accepterer yderligere servicevilkår. 

 

Du forstår, at ved brug af de Kombinerede tjenester, kan du støde på indhold, der kan 

anses for at være stødende, uanstændigt eller ufordelagtigt, og at dette indhold måske 

eller ikke kan identificeres som et eksplicit sprog, og at resultaterne af enhver søgning eller 

indtastning af en bestemte webadresse kan automatisk og utilsigtet oprette links eller 

referencer til uanvendeligt materiale. Du accepterer dog ikke desto mindre at bruge de 

Kombinerede tjenester på egen risiko, og at Licensgiver ikke har noget ansvar overfor Dig 

for indhold, der kan anses for at være stødende, uanstændigt eller uhensigtsmæssigt. 

 

Visse Kombinerede tjenester kan vise, inkludere eller levere indhold, data, informationer, 

applikationer eller materialer fra tredjepart ("Tredjepartsmaterialer") eller give links til 

bestemte tredjepartswebsteder. Ved at bruge de Kombinerede tjenester anerkender og 

accepterer du, at Licensgiver ikke er ansvarlig for at undersøge eller evaluere indholdet, 

nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten, gyldigheden, overholdelse af ophavsret, 

lovlighed, anstændighed, kvalitet eller ethvert andet aspekt af sådanne 

Tredjepartsmaterialer eller websteder. Licensgiver garanterer ikke og påtager sig intet 

ansvar overfor Dig eller nogen anden person for tredjepartsydelser, tredjepartsmaterialer 

eller websteder eller andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjepart. 

Tredjepartsmaterialer og links til andre websteder er udelukkende til rådighed for dig. 

Finansielle oplysninger, der vises i en Kombineret tjeneste, er kun til generelle 

oplysningsformål og er ikke beregnet til at blive påberåbt som investeringsrådgivning. Før 

du foretager en værdipapirhandel baseret på oplysninger, der fås via de Kombinerede 



 

 

tjenester, bør du rådføre dig med finansielle fagfolk. Positionsdata, der leveres af en 

Kombineret tjeneste, er kun til grundlæggende navigationsformål og er ikke beregnet til at 

blive anvendt i situationer hvor præcise positionsdata er nødvendige, eller hvor fejlagtige, 

unøjagtige eller ufuldstændige positionsdata kan medføre dødsfald, personskade, ejendom 

eller miljøskader. Hverken Licensgiver eller nogen af dens indholdsleverandører garanterer 

for tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden eller aktualiteten af 

de lageroplysninger eller positionsdata, der vises i de Kombinerede tjenester. 

 

Du accepterer, at alle Kombinerede tjenester indeholder proprietært indhold, information 

og materiale, der er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love, 

herunder men ikke begrænset til ophavsret, og at du ikke vil bruge sådant proprietært 

indhold, information eller materiale på nogen måde med undtagelse af den tilladte brug af 

de Kombinerede tjenester. Ingen del af de Kombinerede tjenester må gengives i nogen 

form eller på nogen måde. Du accepterer ikke at ændre, leje, lease, låne, sælge, distribuere 

eller oprette afledte værker baseret på de Kombinerede tjenester på nogen måde, og du må 

ikke benytte de Kombinerede tjenester på en uautoriseret måde, herunder, men ikke 

begrænset til, ved at overtræde eller belaste netværkskapaciteten. Du accepterer 

endvidere ikke at bruge de Kombinerede tjenester på nogen måde til at chikanere, 

misbruge, stjæle, true, beskadige eller på anden måde krænke eller tilsidesætte en anden 

parts rettigheder, og at Licensgiver ikke på nogen måde er ansvarlig for en sådan brug og 

heller ikke for chikanerende, truende, ærekrænkende, offensive eller ulovlige meddelelser 

eller transmissioner, som du måtte modtage som følge af brugen af de Kombinerede 

tjenester. 

 

Derudover findes de Tredjepartstjenester og Tredjepartsmaterialer, der er tilgængelige fra, 

vises på eller er linket til Android-produktet, ikke på alle sprog eller i alle lande. 

Licensgiveren garanterer ikke, at sådanne Tredjepartstjenester og Tredjepartsmaterialer er 

velegnede eller tilgængelige til brug på et bestemt sted. Hvis du vælger at oprette adgang 

til sådanne Tredjepartstjenester og Tredjepartsmaterialer, gør du det på eget initiativ og er 

ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til 

gældende lokale love. Licensgiver og dets licensgivere forbeholder sig ret til at ændre, 

suspendere, fjerne eller deaktivere adgang til eventuelle Kombinerede tjenester til enhver 

tid uden varsel. Licensgiver er under ingen omstændigheder ansvarlig for at fjerne eller 

deaktivere adgang til sådanne Kombinerede tjenester. Licensgiver kan også pålægge 

begrænset brug af eller adgang til visse Kombinerede tjenester under alle omstændigheder 

og uden varsel eller ansvar. 

 

10. INGEN GARANTI 

 

TJENESTERNE OG YDERLIGERE TJENESTER LEVERES TIL DIG UDEN GARANTI. DU KAN HAVE 

ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA STAT TIL STAT, OMRÅDE ELLER 

LAND. LICENSGIVER UDLUKKER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER IKKE ANDRE 

RETTIGHEDER, SOM DU HAR, HERUNDER DEM DER OPSTÅR SOM FØLGE AF MANGLENDE 



 

 

OVERHOLDELSE AF EN SALGSKONTRAKT. FOR FULDT UD AT FORSTÅ DINE RETTIGHEDER 

BØR DU KONSULTERE LOVGIVNINGEN I DIT LAND ELLER OMRÅDE. 

 

DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT OG ACCEPTERER AT BRUG AF TJENESTERNE OG 

YDERLIGERE TJENESTER ER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG AT HELE ANSVARET FOR 

TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG EGNETHED PÅFALDER DIG. I DET 

MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED LOV LEVERES TJENESTERNE OG YDERLIGERE TJENESTER 

"SOM DE ER" OG "SOM ER TILGÆNGELIG" MED EVENTUELLE FEJL OG UDEN GARANTI AF 

NOGEN SLAGS, OG LICENSGIVER FRASIGER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED 

HENSYN TIL TJENESTERNE OG YDERLIGERE TJENESTER, BÅDE UDTRYKKELIGE, 

UNDERFORSTÅEDE ELLER STATUTORISKE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, 

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, 

TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, 

FREMSTILLING OG MANGLENDE OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER.  

 

LICENSGIVER GARANTERER IKKE MOD INTERFERENS MED DIN BRUG AF TJENESTERNE, ELLER 

AT DE LEVEREDE TJENESTER ELLER FUNKTIONERNE I DEM VIL LEVE OP TIL DINE KRAV, ELLER 

AT BRUGEN AF TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT DEFEKTER I 

TJENESTERNE VIL BLIVE KORRIGERET.  

 

DU ACCEPTERER ENDVIDERE, AT TJENESTERNE IKKE ER BEREGNET TIL ELLER VELEGNET TIL 

ANVENDELSE I SITUATIONER ELLER MILJØER, HVOR FEJL ELLER FORSINKELSER ELLER HVOR 

FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD, DATA ELLER OPLYSNINGER LEVERET I 

TJENESTERNE KAN FORÅRSAGE DØDSFALD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIGE FYSISKE 

ELLER MILJØSKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING EKSTREMT FARLIGE AKTIVITETER. 

 

INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING, DER LEVERES AF 

LISENSGIVEREN ELLER DETS GODKENDTE REPRÆSENTANT, SKAL ANSES FOR AT VÆRE EN 

GARANTI. HVIS TJENESTERNE VISER SIG AT VÆRE DEFEKTE, BETALER DU ALLE 

OMKOSTNINGER FOR EVENTUEL NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER RETTELSE. 

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER 

BEGRÆNSNINGER AF GÆLDENDE RETTIGHEDER FOR EN FORBRUGER, SÅ OVENSTÅENDE 

EKSKLUSIONER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. 

 

11. Ansvarsbegrænsning 

 

I DET OMFANG DET IKKE ER FORBUDT IFØLGE LOVGIVNINGEN, ER LICENSGIVER UNDER 

INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR EN PERSONLIG SKADE, ELLER EVENTUELLE, 

SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SKADER FOR 

TAB AF FORTJENESTE, TAB AF DATA, AFBRYDELSE I VIRKSOMHEDEN ELLER ANDRE 

KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAB, SOM SKYLDES ELLER FORÅRSAGES AF BRUGEN AF 

ELLER FORKERT BRUG AF TJENESTERNE, UANSET ANSVARSTEORIEN (KONTRAKT, TORT OG 

SVIE ELLER ANDET) OGSÅ SELV HVIS LISENSGIVER ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN 

FOR SÅDANNE SKADER. VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE ANSVARSBEGRÆNSNING FOR 



 

 

PERSONSKADE ELLER HÆNDELSER ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING 

GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Licensgiverens samlede ansvar for Dig for alle skader 

(undtagen som krævet ifølge gældende lov i tilfælde af personskade) kan uden ingen 

omstændigheder overstige et beløb på 50 dollars (USD 50,00). Ovennævnte begrænsninger 

gælder, også selv om det nævnte retsmiddel ikke opfylder dets væsentlige formål. 

 

HUSK OGSÅ, AT ALLE DE DATA OG DET INDHOLD, DER LAGRES PÅ DIN NOKIA WIFI-ENHED, 

SKAL SIKKERHEDSKOPIERES, FØR DU SENDER ENHEDEN TIL SERVICERING, DA AKTIVITETER I 

FORBINDELSE MED SERVICERING KAN SLETTE ALLE DATA PÅ NOKIA WIFI-ENHEDEN.  

LICENSGIVER OG DENNES GODKENDTE SERVICECENTER ER IKKE ANSVARLIGE FOR TAB AF 

DATA, PROGRAMMER ELLER FORTROLIGE OPLYSNINGER. 

 

12. Godtgørelse 

 

Du accepterer til enhver tid at forsvare, godtgøre og holde Licensgiver og dets licensgivere 

skadesløse mod eventuelle krav, skader, ansvar, tab, omkostninger eller udgifter, herunder 

rimelige advokatsalærer, der betales af Licensgiver eller licensgivere som følge af Din 

adgang til eller brug af Tjenesterne; Dit brud på denne Aftale eller enhver gældende lov eller 

forordning eller enhver overtrædelse eller påstået krænkelse af en tredjemands 

intellektuelle ejendomsrettigheder, der skyldes Din brug eller anvendelse af Tjenesterne 

eller eventuelle tvister eller problemer mellem dig og enhver tredjepart. Licensgiver 

forbeholder sig retten til at påtage sig det eneste forsvar, der på anden måde er genstand 

for skadeserstatning fra dig (og uden at begrænse dine forpligtelser om godtgørelse i 

forbindelse med sagen), og i så fald accepterer du at samarbejde med Licensgiverens 

forsvar ved et sådant krav.  

 

13. Eksport 

 

Du anerkender, at Tjenesterne kan være underlagt eksportlovgivningen i USA, EU og/eller 

andre lande (kumulativt "Eksportlovgivning)").  Du må ikke importere, bruge, distribuere, 

eksportere, genudføre, overføre eller sende Tjenesterne (selvom de er indarbejdet i andre 

varer) i strid med Eksportlovgivning.  Du accepterer fuldt ud at samarbejde med Licensgiver 

ved enhver officiel eller uofficiel revision eller inspektion i henhold til gældende 

eksportkontrolbestemmelser eller importbestemmelser og vil godtgøre, forsvare og 

skadesløsholde Licensgiver og licensgivere fra eller i forbindelse med brud på dette afsnit 

af Dig.  

 

Du accepterer og garanterer at: (i) Du er ikke lokaliseret i et land, der er underlagt en 

amerikansk regeringsembargo, eller som er udpeget af den amerikanske regering som et 

"terroriststøttende" land og at (ii) Du ikke er opført på en amerikansk regerings liste over 

forbudte eller begrænsede parter. 

 

14. Ingen Underforståede licenser eller Patentlicenser 

 



 

 

Der tildeles ingen Underforståede licenser eller andre underforståede rettigheder i henhold 

til denne Aftale, og alle rettigheder, bortset fra dem, der udtrykkeligt tildeles herunder, 

forbliver Licensgivers og dets licensgiveres.  Derudover gives der ingen licenser eller 

immuniteter i forbindelse med kombinationen af Tjenesterne med anden software eller 

hardware, der ikke leveres af Licensgiver i henhold til denne Aftale. 

 

Der gives ingen licenser til Licensgiverens patenter ifølge denne Aftale.   

 

Alle rettigheder og licenser, der ikke udtrykkeligt er angivet i denne Aftale, er forbeholdt 

Licensgiver og/eller dennes licensgivere. 

 

15. Amerikansk regerings slutbrugere 

 

Tjenesterne og tilhørende dokumentation er "Commercial Items", da dette udtryk er 

defineret ifølge 48 C.F.R. §2.101, der består af "Commercial Computer Software" og 

"Commercial Computer Software Documentation", hvor sådanne udtryk anvendes i 48 

C.F.R. §12.212 eller 48 c.F.R. §227.7202, når det er relevant. I overensstemmelse med 48 

C.F.R. §12.212 eller 48 c.F.R. §227.7202-1 til 227.7202-4, hvor det er relevant, er 

"Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" 

licenseret til den amerikanske regerings slutbrugere (a) kun som Kommercielle varer og (b) 

med kun de rettigheder, der ydes til alle andre slutbrugere i henhold til vilkårene heri. 

Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen i USA. 

 

16. Varemærkepolitik 

 

Nokia er et registreret varemærke, som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- og 

firmanavne, der nævnes på Nokia WiFi-hjemmesiden("Hjemmeside"), eller 

produktmaterialer i det Licenserede program og/eller Enheden kan være varemærker eller 

handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Din adgang til Hjemmesiden og/eller 

brugen af produktmaterialer i det Licenserede program og/eller Enheden skal ikke fortolkes 

som at give implicit, underforstået eller på anden vis nogen form for licens eller ret til at 

bruge de mærker, der vises på Hjemmesiden eller i produktmaterialer i det Licenserede 

program og/eller Enheden uden forudgående skriftligt samtykke fra Licensgiveren eller 

tredjepartsejeren heraf. Uden at begrænse indholdet af det foregående har du ikke 

tilladelse til at bruge sådanne mærker som et hyperlink til Hjemmesiden eller andre af 

Licensgivers hjemmesider. 

 

17. Delvis ugyldighed 

 

Hvis et begreb, vilkår eller en betingelse i denne Aftale eller anvendelse heraf på nogen 

måde eller under visse omstændigheder anses for at være ugyldig eller uhåndhævelig, vil 

resten af denne Aftale eller anvendelsen af begrebet, vilkåret eller betingelsen for parter 

eller omstændigheder bortset fra dem, som de anses for at være ugyldige eller 



 

 

uhåndhævelige for, forblive upåvirket, og ethvert begreb, vilkår eller betingelse i denne 

aftale vil forblive gældende og blive håndhævet i det omfang, som loven tillader det. 

 

18. Valg af lov 

 

Lovgivningen i staten New York, med undtagelse af lovkonflikter, regulerer denne licens og 

din brug af Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til dets konstruktion, fortolkning, 

ydeevne og håndhævelse, undtagen hvis du bruger Tjenesterne uden for Nordamerika eller 

Sydamerika, i hvilket tilfælde fransk lovgivning regulerer alle spørgsmål, der forårsages af 

eller vedrører denne Aftale.  Din brug af Tjenesterne kan også være underlagt andre lokale, 

statslige, nationale eller internationale love. FNs konvention om kontrakter for international 

handel med varer gælder ikke for denne Aftale.  

 

Alle tvister mellem parterne vil blive afgjort i overensstemmelse med Rules of Conciliation 

and Arbitration of the International Chamber of Commerce af tre (3) voldgiftsmænd, der 

udpeges i overensstemmelse med reglerne. I tilfælde, hvor lovgivningen i staten New York 

finder anvendelse, skal voldgift finde sted i New York, New York.  I tilfælde, hvor fransk 

lovgivning gælder, skal voldgift finde sted i Genève, Schweiz.  Enhver voldgift i henhold til 

denne Aftale finder sted individuelt: voldgiftsafgørelser og klassehandlinger er ikke tilladt. 

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT VED AT INDGÅ I DENNE AFTALE, GIVER BÅDE DU OG 

LICENSGIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL AT PRØVE VED LOVE ELLER AT DELTAGE I EN 

KLASSEHANDLING. 

 

Uanset ovenstående har Licensgiver ret til at indlede en sag i en domstol med kompetent 

kompetence til påbud eller anden retfærdig godtgørelse under afventning af 

voldgiftsmandens endelige afgørelse.  

 

19. Hele aftalen 

 

Dette er hele aftalen mellem Licensgiver og Dig vedrørende Tjenesterne, og den erstatter 

eventuelle tidligere accepter, diskussioner, handler, slutbrugeraftaler, kommunikation eller 

reklame i forbindelse med Tjenesterne.  

 

 

SLUT PÅ SERVICEVILKÅR 


