
    

VISIONLINK® EIENDELSOVERVÅKINGSTJENESTE (ASSET MANAGEMENT SERVICE)  

Juridiske merknader 

VisionLink® eiendelsovervåkingstjeneste er en applikasjonsbasert tjeneste laget av VirtualSite Solutions LLC ("VSS") og vert og 
distributør gjennom dette Nettstedet er Trimble Inc ("Trimble"). 

Generell ansvarsfraskrivelse. Alt innhold og informasjon på dette Nettstedet, inkludert tekst, grafikk, logoer, bilder, lenker og 
programvare, er GITT "SOM DEN ER" UTELUKKENDE SOM EN TJENESTE TIL FORHANDLERE OG SLUTTBRUKERE AV 
VISIONLINK EIENDELSOVERVÅKINGSTJENESTE UTEN GARANTI AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER 
UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG 
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE. Verken VSS eller Trimble påtar seg ansvar for 
nøyaktigheten av slik informasjon eller annet innhold på nettstedet, ingen av dem garanterer heller at innholdet eller 
informasjonen er oppdatert, at dette Nettstedet vil være tilgjengelig til et spesielt tidspunkt eller på et spesielt sted, at eventuelle 
mangler eller feil vil bli rettet, eller at det er fritt for virus eller andre skadende komponenter. Din bruk av dette Nettstedet er helt 
og holdent på din egen risiko. VSS og Trimble kan når som helst endre innholdet og informasjonen, og endre produktene eller 
tjenestene som er nevnt uten varsel. Omtale av andre produkter eller tjenester enn de som er fra VSS eller Trimble er kun til 
informasjon, og utgjør verken en støtteerklæring eller en anbefaling. 

Brukerhenvendelser. Hvis du skulle velge å svare direkte til enten VSS eller Trimble med kommentarer, spørsmål, forslag, ideer 
eller lignende som er knyttet til dette Nettstedet eller produktene og tjenestene som er tilgjengelig gjennom dette Nettstedet, 
godtar du at denne informasjonen vil bli ansett som ikke-konfidensiell, at verken VSS eller Trimble vil være forpliktet til å svare på 
dine henvendelser, og at begge vil stå fritt til å reprodusere, bruke, offentliggjøre og distribuere informasjonen til andre uten 
begrensninger (inkludert til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester som innlemmer slik informasjon) 
uten ansvar overfor deg eller noen annen part for betaling eller annen kompensasjon. 

Personvern. For å forstå Trimbles generelle praksis for personvern, kan du se vår Personvernerklæring, som du når som helst 
kan få tilgang til fra forsiden til dette Nettstedet. Ytterligere vilkår for personvern og brukerdata som uttrykkelig gjelder din bruk av 
VisionLinks eiendelsovervåkingstjeneste er som definert i VisionLinks-tjenestens Vilkår for bruk og Sluttbrukers lisensavtale 
(EULA), som du når som helst kan få tilgang til fra forsiden til dette Nettstedet.  

Offisielt språk. Det offisielle språket på dette varselet er engelsk. Ved tolkning, eller i tilfelle av en konflikt mellom engelsk og 
versjoner av dette varselet på andre språk, skal den engelske utgaven være gjeldende. 
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