VISIONLINK™- BRUGERBETINGELSER OG SLUTBRUGERLICENSAFTALE
VELKOMMEN TIL VISIONLINK™. Dette er de generelle vilkår og betingelser og slutbrugerlicensaftalen (samlet kaldet
"Brugerbetingelser(ne)"), der gælder for den programbaserede porteføljeadministrationstjeneste (sammen med
alle relaterede mobilprogrammer, softwaredownloads og API’er, i det følgende kaldet "VisionLink-tjenesten"),
der er produceret af VirtualSite Solutions LLC (”VSS”, ”vi” eller ”os”) og hostes og distribueres af enten Trimble
Inc og dets tilknyttede selskaber (i det følgende kaldet "Trimble") eller Caterpillar Inc. Og dets tilknyttede
selskaber (”Caterpillar”) og gjort tilgængelig gennem dette VisionLink-websted (i det følgende kaldet
"Webstedet") til virksomheder og fagfolk.
Du, en enkeltperson eller en enkeltmandsvirksomhed eller juridisk enhed, og det personale, der er tilknyttet din
virksomhed (samlet kaldet "du", "dig" eller "Kunden"), vil få adgang til at bruge "VisionLink-tjenesten" til dine
interne forretningsformål, under forudsætning af dit køb af et eller flere VisionLink-serviceabonnement(er)
(separat kaldet et "Serviceabonnement"), og din accept af disse Brugerbetingelser. Hvis du accepterer
nærværende Brugerbetingelser på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har
autoritet til at binde en sådan enhed og dets personale kontraktligt.
Uanset om du køber eller erhverver dit/dine VisionLink-serviceabonnement(er) direkte fra Caterpillar eller Trimble
gennem dets transaktionsportal, VisionLink Store eller indirekte fra en autoriseret forhandler af VisionLinktjenesten eller producenten af dine maskiner og udstyr (samlet kaldet "Aktiver"), ERKLÆRER DU VED AT
KLIKKE PÅ "OK", "ACCEPTER", "ENIG", "SEND" ELLER ENHVER ANDEN KNAP, DER ANGIVER ACCEPT
AF BRUGERBETNGELSERNE OG/ELLER VED AT TILGÅ ELLER ANVENDE VISIONLINK OG/ELLER
WEBSTEDET, AT DU HAR TILLADELSE TIL AT BRUGE AKTIVERNE OG VISIONLINK-TJENESTEN, OG AT
DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DE AKTUELLE BRUGERBETINGELSER. YDERMERE, J.F.
AFSNIT 8.2 NEDENFOR, VIL DIN FORTSATTE BRUG AF VISIONLINK-TJENESTEN EFTER
OFFENTLIGGØRELSE AF EVENTUELLE ÆNDRINGER TIL BRUGERBETINGELSERNE BEKRÆFTE DIN
ACCEPT AF DISSE ÆNDRINGER. Disse Brugerbetingelser udgør en bindende juridisk aftale mellem dig og VSS
og er tiltænkt at have samme kraft og virkning, som hvis du havde underskrevet dem.
BRUG AF VISIONLINK-TJENESTEN OG WEBSTEDET TILBYDES UNDER FORUDSÆTNING AF, AT DU
ACCEPTERER BRUGERBETINGELSERNE UDEN FORBEHOLD. BRUGERBETINGELSERNE INDEHOLDER
ANSVARS- OG GARANTIFRASKRIVELSER (se afsnit 5.4, 10, 11, 12 og 14,1 nedenfor). DISSE
BESTEMMELSER UDGØR EN CENTRAL DEL AF VORES TJENESTELEVERANCE. Hvis du er kunde hos en
anden tjeneste til porteføljeadministration, der leveres til dig af Trimble, Caterpillar eller producenten af Aktiverne
og skifter til VisionLink som en erstatning for den anden tjeneste, er du indforstået med, at Brugerbetingelserne
for den anden tjeneste, serviceaftale eller licensaftale ikke finder anvendelse på din brug af VisionLink-tjenesten.
En aktuel kopi af Brugerbetingelser kan altid tilgås og gennemses fra Webstedes forside. Vi anbefaler, at du
udskriver og opbevarer en kopi af Brugerbetingelserne til senere brug. Hvis du ikke er enig i Brugerbetingelserne,
accepterer du ikke at bruge eller få adgang til VisionLink-tjenesten eller Webstedet, ligesom du heller ikke har
tilladelse til sådan brug og adgang.
Brugerbetingelser og slutbrugerlicensaftale til VisionLink-tjenesten
1.

Programtjenester

1.1

Generel beskrivelse. VisionLink-tjenesten er en program-/softwarebaseret tjeneste. VisionLink-tjenestens
applikationssoftware indsamler data og oplysninger (i det følgende kaldet "Data"), som du gør tilgængelige i
forhold til dine Aktiver, herunder data og information, fra Aktiver, der er udstyret med telematikenheder, der
understøtter VisionLink-systemet (i det følgende kaldet "VL-enheder"), eller som på anden måde er
genereret af eller relateret til sådanne Aktiver, der er gjort tilgængelige via VisionLink-tjenestens
brugergrænseflade, API-feeds fra dig eller andre, VPN-forbindelser eller andre lignende
brugerfladeteknologier for informationssystemer. Efter aktivering af VL-enhederne vil VSS og dennes
distributører og deres tilknyttede selskaber og licensgivere, tjenesteudbydere og leverandører behandle,
bruge, videregive og overføre de indsamlede data til autoriserede brugere (defineret i afsnit 3) for at forsyne
dem med indhold, funktionalitet, rapporter og tjenester, kan som ændres fra tid til anden. VL-enheder skal
aktiveres for, at de kan bruges med VisionLink-tjenesten. For at få dem aktiveret, skal du (i) acceptere
betalingsbetingelserne, der gælder for dit Serviceabonnement, (ii) acceptere nærværende Brugerbetingelser

Caterpillar: Confidential Green

og (iii) give samtykke til transmission og anvendelse af data genereret fra dine Aktiver som yderligere
beskrevet i afsnit 6.1 nedenfor.
VisionLink-tjenesten tilbydes under en række forskellige serviceabonnementsplaner (i det følgende kaldet
"Serviceplaner"), og kan derfor være underlagt yderligere vilkår og betingelser, som enten er at finde i
Trimble Store for VisionLink-portal, eller som er indeholdt i anden ordredokumentation eller aftaler med
Caterpillar eller din autoriserede forhandler af VisionLink-tjenesten.
1.2

Tredjeparters kommunikationssystemer
Nogle funktioner i VisionLink-tjenesten kræver brug af et proprietært kommunikationssystem fra tredjepart,
eksempelvis fra en udbyder af trådløs kommunikation via telefon eller et satellitbaseret
kommunikationssystem (hver især benævnt en "Kommunikationsudbyder"). INGEN AF VSS-PARTERNE
HAR NOGET ANSVAR FOR TILGÆNGELIGHEDEN, KVALITETEN ELLER PRÆSTATIONEN HOS
TRÅDLØSE ELLER SATELLITBASEREDE KOMMUNIKATIONSTJENESTER ELLER UDSTYR, DER
STILLES TIL RÅDIGHED AF KOMMUNIKATIONSUSBYDEREN. KOMMUNIKATIONSUDBYDEREN
BÆRER HELE ANSVARET FOR SÅDANNE TJENESTER OG UDSTYR.

1.3

Dataudveksling og tredjeparters grænseflader
VisionLink-tjenestens dataudvekslingskomponent tillader også kommunikation, overførsel og udveksling af
data mellem VisionLink-tjenestens software og visse tredjepartsfremstillede Aktiver, enheder eller systemer.
Ingen af VSS-parterne har kontrol over formen eller kvaliteten af data genereret eller transmitteret af eller til
tredjepartsfremstillede Aktiver, udstyr eller andre tredjepartsudviklede løsninger som brugerdefinerede
rapporter eller grænseflader (samlet kaldet "Tredjepartsdata"). Hvis dit serviceabonnement tillader brug af
VisionLink-tjenestens dataudvekslingskomponent, er du indforstået med og accepterer følgende:

2.

•

Data kan udveksles mellem VisionLink-tjenesteprogrammet og tredjepartsfremstillede Aktiver, enheder
eller systemer, der er godkendt til brug med VisionLink-tjenesten af VSS.

•

Du accepterer alle begrænsninger i visningen og brugen af Tredjepartsdata importeret via
tredjepartsfremstillet udstyr eller andre tredjepartsløsninger såvel som visningen af data genereret af
VL-enheder, der eksporteres til tredjepartsfremstillet udstyr eller systemer.

•

VSS kan ikke holdes ansvarlig for kvaliteten eller nøjagtigheden af eller manglende evne til at modtage,
få adgang til eller bruge Tredjepartsdata eller data, der eksporteres til eller gennem
tredjepartsfremstillet udstyr eller systemer eller andre tredjepartsløsninger (f.eks. brugerdefinerede
rapporter eller grænseflader), uanset om en fejl skyldes tredjepartsforårsagede serviceafbrydelser,
inkompatibilitet mellem tredjepartssoftwarens grænseflade eller nedbrud på anden vis.

•

VSS kan kontrollere alle Tredjepartsdata, som sendes til og fra VisionLink-tjenesten og kan stoppe eller
blokere alle Tredjepartsdata, som VSS mener kan påvirke VisionLink-tjenestens præstation.

Software og hosting
VisionLink-tjenesten er hostet af VSS, Trimble og Caterpillar eller en eller to af dem eller deres
tjenesteudbydere og omfatter VisionLink-serviceprogramsoftware, der er licenseret under afsnit 5 nedenfor
og tredjepartssoftware eller tjenester (i det omfang det er tilladt af tredjepartsleverandører) (i det følgende
kaldet "Tredjepartssoftware/-tjenester"). VisionLink-tjenesten udnytter også brugen af firmwaren i Aktiver
og VL-enheder. VisionLink-tjenesten stilles til rådighed for autoriserede brugere af os, vores licensgivere og
tredjepartsleverandører, der leverer indhold og tjenester i forbindelse med eller via VisionLink-tjenestens
program (i det følgende kaldet "Tredjepartsleverandører"). Du accepterer, at dataene og VisionLinktjenesten vil blive transmitteret via radiobølger, mobiltelefon, satellit, GPS, internettet og lignende teknologi.
Du giver samtykke til en sådan transmission og giver afkald på ethvert krav, du måtte have mod os med
hensyn til en sådan transmission. VisionLink-tjenesten kan stilles til rådighed for autoriserede brugere på
grundlag af flere faktorer, herunder, men ikke begrænset til, internetadgang, computerbrug, Aktiver,
operativsystem, VL-enheder, som aktiveres og vedligeholdes af dig, niveauet af indkøbte tjenesteydelser,
brugernavn, adgangskode eller andre faktorer. Der tages forbehold for ændringer af VisionLink-tjenesten fra
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tid til anden som nærmere beskrevet i afsnit 8 nedenfor, og ved at få adgang til eller bruge VisionLinktjenesten og Webstedet, giver du samtykke til, at vi kan tilføje, ændre eller fjerne enhver af de tjenester, der
stilles til rådighed i forbindelse med eller via disse.
3.

Autoriserede brugere og anvendelse; Begrænsninger

3.1

Autoriserede brugere. Du accepterer, at VisionLink-tjenesten kun tilgås og bruges af dig. Til det formål skal
du udpege godkendte burgere, som du giver tilladelse til at få adgang til og bruge VisionLink-tjenesten (i det
følgende kaldet "Autoriseret bruger"). Adgang til og brug af VisionLink-tjenesten må kun gives i forbindelse
med Aktiver, der er udstyret med de nødvendige VL-enheder for at oprette adgang til internettet, og du skal
betale eventuelle adgangsgebyrer. Du er ansvarlig for anskaffelsen, konfigurationen, overvågningen,
vedligeholdelsen og administration af din software og hardware i relation til din brug af internettet, herunder
LAN-netværk, computere, modemmer, telekommunikationsenheder og din netværksforbindelse til
Webstedet. Vi er ikke ansvarlige for netværksforbindelsen eller for problemer eller forhold, der følger af eller
er relateret til netværksforbindelsen, herunder, men ikke begrænset til, problemer med båndbredde,
netværksudfald og/eller andre forhold, der er forårsaget af internet- og/eller netværksforbindelsen.

3.2

Begrænsninger af brugen. Overførsel af oplysninger ved hjælp af en VL-enhed eller på anden måde er
underlagt lovkrav, der kan variere fra sted til sted, herunder, men ikke begrænset til, tilladelse til brug af
radiofrekvens. Du skal begrænse brugen af VL-enheden til de steder, hvor alle juridiske krav vedrørende
brugen af VL-enheden og VisionLink-tjenestes kommunikationsnetværk er blevet opfyldt. I tilfælde af, at et
Aktiv udstyret med en VL-enhed placeres i eller flyttes til et sted, hvor (i) juridiske krav ikke er opfyldt eller
(ii) overførsel eller behandling af sådanne oplysninger på tværs af flere lokaliteter ikke vil være lovligt,
fralægger vi os ethvert ansvar forbundet med en sådan manglende overholdelse, og vi kan afbryde
transmissionen af information fra dette Aktiv. Du skal også forstå og anerkende, at VisionLink-tjenesten
ikke er tiltænkt nødsituationer, sikkerhedsmæssig eller opgavekritisk brug eller anvendelse eller
andre særdeles farlige aktiviteter, og at du ikke må bruge VisionLink-tjenesten på denne måde.

3.3

Tredjepartsdata. Du erklærer, at du er berettiget til at gøre Tredjepartsdata tilgængelige for VisionLink med
henblik på brug, behandling, deling osv. i overensstemmelse med disse Brugerbetingelser, og at du har
leveret alle nødvendige meddelelser og indhentet alle nødvendige samtykker med hensyn til alle
personhenførbare oplysninger, der måtte forekomme i sådanne data.

4.

Registrering; Betaling

4.1

Kundekonto. For at logge på Webstedet og bruge VisionLink-tjenesten vil du og dine Autoriserede Brugere
blive bedt om at forsyne os med sande, præcise, aktuelle og fyldestgørende registreringsoplysninger og
opdatere sådanne oplysningerne, når det er nødvendigt. Såfremt vi har rimelig grund til at formode, at
oplysningerne fra en Autoriseret Bruger er ukorrekte, ufuldstændige eller usande, forbeholder vi os retten til
at suspendere eller opsige din eller den Autoriserede Brugers ret til at få adgang til og bruge VisionLinktjenesten. Ved færdiggørelsen af din registrering vil du modtage en midlertidig logon-kode, som du skal
bruge til at aktivere adgang til og brugen af VisionLink-tjenesten.

4.2

Sideadgang og adgangskode; Sikkerhed. Efter første logon på Webstedet skal Autoriserede Brugere
oprette et brugernavn og en adgangskode, som skal bruges til at få adgang til bestemte funktioner i
VisionLink-tjenesten. Du er ansvarlig for at sikre fortroligheden af dine udpegede Autoriserede Brugeres
brugernavne og adgangskoder og er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på Webstedet ved
brug af dine udpegede Autoriserede Brugeres brugernavne og adgangskoder. Vi kan kræve, at du ændrer
dine udpegede Autoriserede Brugeres brugernavne i tilfælde af, at vi efter eget skøn vurderer, at et
brugernavn er stødende eller af enhver anden grund. Du skal straks underrette VSS om enhver form for
uautoriseret brug af en Autoriseret Brugers brugernavn, adgangskode eller andre brud på sikkerheden og
sikre, at Autoriserede Brugere logger af ved slutningen af hver session. Du er ansvarlig for at deaktivere
kontoerne for alle Autoriserede Brugere, der ikke længere er ansat hos dig. Du anerkender, at VSS ikke er
ansvarlig for dine Autoriserede Brugers brug af VisionLink-tjenesten, samt at VSS ikke kan og ikke vil
holdes ansvarlig for tab eller skade som følge af din manglende overholdelse af nærværende afsnit 4.

4.3

Betaling. Du accepterer at betale alle afgifter og gebyrer i overensstemmelse med de betalingsbetingelser,
der gælder for de Serviceabonnementer, du tegner.
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5.

Licensbevilling; Licensbegrænsninger

5.1

Begrænset kundelicens. Under forudsætning af din overholdelse af disse Brugerbetingelser, vilkårene i
din(e) Serviceabonnement(er) og betaling af alle relevante gebyrer, giver VSS giver dig en begrænset, ikkeeksklusiv, ikke-overdragelig licens (uden ret til underlicensering) til brug af VisionLink-tjenestens
applikationssoftware, der tilgås via Webstedet, til erhvervsmæssige formål og andre formål, der er i
overensstemmelse hermed. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig heri, forbeholdes af VSS og
dets leverandører og licensgivere. Yderliere vilkår kan være gældende for API’er (Application Protocol
Interface), der er tilgængelige i forbindelse med VisionLink-tjenesten.

5.2

Licensbegrænsninger - Forbud mod misbrug af tjenesten. Din brug af VisionLink-tjenesten er begrænset til
den brug, der udtrykkeligt er tilladt under dit Serviceabonnement og disse Brugerbetingelser. Som
betingelse for din brug af VisionLink-tjenesten accepterer du, at du ikke vil bruge den til noget formål, der er
ulovligt eller forbudt i henhold til Brugerbetingelserne. Vi kan begrænse eller annullere din brug af
VisionLink-tjenesten, hvis der er en begrundet mistanke om misbrug eller konstateret forsætligt misbrug
eller svigagtig brug fra din side. Du skal dække eventuelle omkostninger, vi eller enhver anden part
pådrager os (herunder advokatsalærer) som følge af et sådant misbrug eller svigagtig brug. Du må ikke: (i)
gengive, ændre, offentliggøre, distribuere, offentligt fremvise, tilpasse, ændre, oversætte eller skabe afledte
værker fra VisionLink-tjenesten eller Tredjepartssoftware/-tjenester, (ii) kombinere VisionLink-tjenestens
software eller Tredjepartssoftware/-tjenester med anden software, (iii) give i underlicens, lease, sælge,
udleje, udlåne eller på anden måde overføre VisionLink-tjenesten eller tilhørende software eller
Tredjepartssoftware/-tjenester til nogen tredjepart, (iv) foretage reverse engineering, kompilere, adskille,
eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til VisionLink-tjenestens software, Tredjepartssoftware/tjenester eller websted, (v) på anden måde bruge eller kopiere VisionLink-tjenesten eller tilhørende software
eller Tredjepartssoftware/-tjenester, med undtagelse af det, som udtrykkeligt er tilladt i henhold til
Brugerbetingelserne, herunder nærværende afsnit 5, (vi) bruge VisionLink-tjenesten eller tilhørende
software eller Tredjepartssoftware/-tjenester i et "servicebureau" eller lignende struktur, hvorved tredjeparter
kan bruge VisionLink-tjenesten eller Tredjepartssoftware/tjenester gennem dig, (vii) fjerne, skjule eller
ændre meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsretlige meddelelser indlejret i, fastgjort
til eller indhentet i forbindelse med VisionLink-tjenestens tilhørende software, og/eller Webstedet, (viii)
skade, deaktivere, overbelaste, forstyrre eller forringe VisionLink-tjenesten eller Webstedet eller servere
eller netværk forbundet til dem på nogen måde, (ix) forstyrre andre parters adgang eller brug af VisionLinktjenesten eller Webstedet på nogen måde, (x) forsætligt eller ubevidst overtræde gældende lokal, statslig,
national eller international lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, love og regler i forbindelse med
eksport, (xi) give dig ud for at være en person eller enhed, eller misbruge din tilknytning til en person eller
enhed.

5.3

Tredjepartssoftware/-tjenester. Du anerkender og accepterer hermed, at enhver Tredjepartssoftware/tjeneste, der anvendes i kombination med VisionLink-tjenesten (f.eks. kort) er/bliver leveret til dig af
Tredjepartsleverandører og ikke af VSS. Du anerkender og accepterer hermed, at din adgang til eller brug
af en sådan Tredjepartssoftware/-tjenester ikke er omfattet af disse Brugerbetingelser, men kan være
omfattet af de pågældende Tredjepartsleverandørers brugerbetingelser, slutbrugerlicensaftale eller anden
lignende aftale. VSS vil i god tro og med rimelige bestræbelser underrette dig om hændelser, der påvirker
Tredjepartssoftware/-tjenester (f.eks. nedetid eller vedligeholdelse), der kan påvirke din brug af VisionLink.
DOG KAN VSS IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR OG FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR I
FORBINDELSE MED TREDJEPARTSSOFTWARE/-TJENESTER ELLER DIN BRUG (ELLER ENHVER
AUTORISERET BRUGERS BRUG) AF DETTE.

5.4

Tidsbegrænset abonnementsordning. Såfremt VisionLink-tjenesten, der leveres til dig, er tidsbegrænset
(såsom den, der ydes til betatestere, forhandlere og distributører til salgsdemonstration eller til potentielle
slutbrugere til evalueringsformål) (i det følgende kaldet "Tidsbegrænset tjeneste"), kan du udelukkende
bruge den Tidsbegrænsede tjeneste i overensstemmelse med disse Brugerbetingelser til det formål, for
hvilket den er stillet til din rådighed og kun i den begrænsede periode, der er angivet af VSS eller den part,
som du har købt den Tidsbegrænsede tjeneste fra. VSS kan til enhver tid tilbagekalde din adgang til og
tilladelse til at bruge den Tidsbegrænsede tjeneste. Såfremt du efterfølgende erhverver et betalt
Serviceabonnement, vil din fortsatte brug af VisionLink være omfattet af disse Brugerbetingelser og de
tilhørende abonnementsvilkår og -betingelser. Videresalg, overdragelse eller anden distribution af
Tidsbegrænsede tjenester er forbudt.
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6.

Samtykke til overførsel og brug af data; Licens og samlede data

6.1

Samtykke til dataoverførsel og brug. Efter aktivering vil de af dine Aktiver, som er udstyret med vores VLenheder, indsamle og overføre data vedrørende disse Aktiver, deres tilstand og deres drift. Data kan også
blive indsamlet og overført til VSS med andre midler, herunder, men ikke begrænset til, fysiske inspektioner,
olieprøvetagninger og eksterne diagnosticeringsværktøjer. De overførte data kan omfatte: maskinens
serienummer, maskinplacering og driftsmæssige data, herunder, men ikke begrænset til: fejlkoder,
emissionsdata, brændstofforbrug, servicemåler i timer, software- og hardwareversionsnumre, nyttedata,
procestider og påmonteret ekstraudstyr.
Data bliver transmitteret til VSS, Trimble, Caterpillar eller et eller flere af deres respektive tilknyttede
selskaber, licensgivere, tjenesteudbydere eller leverandører og/eller de lokale forhandlere. I nogle tilfælde,
såsom når du køber dit abonnement på VisionLink-tjenesten fra producenten af dine Aktiver eller dennes
forhandlere, kan data også overføres til producenten eller dennes forhandlere.
Vi kan dele nogle af eller alle de indsamlede data med vores forhandler(e), vores tilknyttede selskaber og
deres forhandlere, Trimble og dennes selskaber og deres licensgivere, tjenesteudbydere og leverandører,
Caterpillar og dennes tilknyttede selskaber og deres respektive licensgivere, tjenesteudbydere og
leverandører, producenten af dine Aktiver og forhandlere samt VSS, Trimbles eller Caterpillars
forretningspartnere verden over, der leverer VisionLink-tjenester, Aktiver eller relaterede produkter og
tjenester til dig.
Data overføres til og anvendes af Trimble og dennes tilknyttede selskaber, licensgivere, tjenesteudbydere,
leverandører og forhandlere til følgende formål: (a) levere VisionLink-tjenester til dig og Aktiverne, (b)
kontrol eller opretholdelse af VisionLink-tjenesten understøttede Aktiver og VL-enheder, (c) overvåge et
Aktivs tilstand eller ydeevne, (d) bidrage til at vedligeholde et Aktiv og/eller forbedre Aktivets effektivitet, (e)
evaluere eller forbedre VisionLink-tjenesten og/eller andre produkter og tjenester, (f) opfylde de lovmæssige
krav og gyldige retskendelser, alt efter hvad der er relevant, (g) foretage markedsundersøgelser, (h) tilbyde
dig nye produkter og tjenester eller (i) andre forretningsformål, herunder brug sammen med andre
applikationer.
Data overføres til og bruges af Caterpillar i overensstemmelse med datastyringserklæringen. Du kan finde
en aktuel udgave af denne på følgende webadresse: http://www.caterpillar.com/en/legalnotices/datagovernancestatement.html (”Datastyringserklæring for Caterpillar”).
Ved at tillade aktivering af VL-enheder i dine Aktiver, giver du hermed samtykke til transmission,
anvendelse og overførsel af data til de formål og på de måder, der er beskrevet ovenfor.

6.2

Licens og samlede data. I det omfang, at du har nogen form for ejendomsret eller andre interesser i
Dataene, giver du hermed VSS, Trimble og Caterpillar og hver af deres tilknyttede selskaber og disses
forhandlere og deres licensgivere, tjenesteudbydere og leverandører en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset,
verdensomspændende, betalt og uigenkaldelig licens til at bruge, bearbejde, manipulere og/eller ændre,
kopiere, kompilere og skabe afledte værker fra Data, herunder ved hjælp af Data til ethvert
forretningsmæssigt formål, herunder til analyse og forbedring af VL-enheder, Aktiver og andre produkter
eller servicekapaciteter og i Caterpillars tilfælde brug i overensstemmelse med Datastyringserklæringen for
Caterpillar. Du anerkender og accepterer hermed, at henholdsvis VSS, Trimble og disses tilknyttede
selskaber og Caterpillar og dennes tilknyttede selskaber, deres licensgivere, tjenesteudbydere og
leverandører kan videregive samlede data til tredjemand baseret på Dataene, så længe du og dine
Autoriserede Brugere ikke kan identificeres ud fra de videregivne Data. Du giver yderligere samtykke til
henholdsvis VSS’ og Trimbles, disses tilknyttede selskaber, deres underleverandørers og
forretningspartneres og tredjepartsudbyderes samt Caterpillars og dennes tilknyttede selskaber og deres
licensgiveres, tjenesteudbyderes og leverandørers videregivelse af oplysningerne, forudsat at hverken du
eller nogen af dine udpegede Autoriserede Brugere er identificerbare ud fra de oplyste Data. Alle andre
Data og oplysninger, der indsamles, transmitteres, registreres eller tilgås af eller via VisionLink-tjenesten,
der ikke kan identificeres som dine og/eller dine Autoriserede Brugeres samt alle Data, rapporter, afledte
værker, samlinger, ændringer og andre materialer skabt af eller med brug af Dataene vil, i hvert enkelt
tilfælde, være VSS’ eksklusive ejendom, og du overdrager hermed på egne vegne og på vegne af dine
Autoriserede Brugere alle dine rettigheder og deres rettigheder, adkomst og interesse, om nogen, i og til
sådanne elementer til VSS uden vederlag og uden ret til fremtidige royaltybetalinger.
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7.

Beskyttelse af person- og brugeroplysninger

7.1

Du accepterer, at de Data, som opbevares og indsamles af og gennem VisionLink-tjenesten, kan spores
tilbage til enkeltpersoner ("Personoplysninger"), sådan som det er beskrevet i VisionLinks Meddelelse om
beskyttelse
af
personoplysninger,
der
er
tilgængelig
på
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf. VisionLinks er i
overensstemmelse med Caterpillars Globale databeskyttelseserklæring og Trimbles International politik
om beskyttelse af privatlivets fred, der beskriver, hvordan henholdsvis Caterpillar og Trimble indsamler,
behandler og deler personlige oplysninger, dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen og
andre oplysninger, der er relevante for deres behandling af personlige oplysninger. Caterpillars Globale
databeskyttelseserklæring kan findes på http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Trimbles Internationale
politik om beskyttelse af privatlivets fred kan findes på https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx.
Afhængigt af konfigurationen af telematikhardware, der er installeret på dine aktiver, bliver en stor del af
de personlige oplysninger, der bruges af VisionLink, indsamlet, behandlet, brugt og delt af Caterpillar og
Trimble gennem deres respektive IoT-platforme. Du bør derfor gennemgå Caterpillars Globale
databeskyttelseserklæring og Trimbles Internationale politik om beskyttelse af personlige oplysninger
sammen med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for at få en større indsigt i dine
rettigheder og valgmuligheder i forhold til personlige oplysninger. Caterpillars Datastyringserklæring,
VisionLinks Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, Trimbles Internationale politik om
beskyttelse af privatlivets fred og Caterpillars Globale databeskyttelseserklæring (”Dokumentation for
databeskyttelse”) kan ændres til enhver tid, og de bør derfor gennemgås regelmæssigt og omhyggeligt.
Ændringer noteres på den relevante webadresse, herunder den dato, hvor ændringerne er foretaget,
og/eller den dato, hvor de træder i kraft. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, kan vi (eller Caterpillar
eller Trimble) også sende dig en e-mail eller anden kommunikation, hvor vi fortæller dig om sådanne
ændringer og de valgmuligheder, du måtte have, eller de handlinger, du eventuelt skal foretage, inden de
træder i kraft. Din fortsatte brug af VisionLink-tjenesten, efter sådanne ændringer er trådt i kraft, betragtes
som din accept af disse ændringer..

7.2

Hver gang en Autoriseret Bruger logger på VisionLink-tjenesten og Webstedet, sendes visse oplysninger,
herunder brugernavn, via servere, der hostes af os. Denne information bruges til at få adgang til den
Autoriserede Brugers konto, VisionLink-tjenesten og andre personlige funktioner. VSS, Trimble eller
Caterpillar kan afstemme brugernavnet med personhenførebare oplysninger for at levere de VisionLinktjenester til den Autoriserede Bruger, som den Autoriserede Bruger har ret til at bruge og samt for at give
relevante Data og oplysninger. Derudover tillader VisionLink-tjenesten indsamling af lokalitetsbaserede
Data i forbindelse med driften af Aktiver og de leverede VisionLink-tjenester (i det følgende kaldet
"Lokalseringsdata"), således at den geografiske placering af Aktivets eller VL-enhedens bruger kan
identificeres.
Du accepterer hermed, at du skal underrette alle Autoriserede Brugere og andet personale,
personer eller juridiske personer, der anvender VisionLink-tjenesten og betjener Aktiver, tydeligt,
klart og præcist om ovenstående indsamling, overførsel og anvendelse af Data, herunder eventuelle
personoplysninger og lokaliseringsdata indeholdt deri; at du har indhentet og vil indhente alle
nødvendige samtykker fra dine udpegede Autoriserede Brugere og andet personale, personer eller
juridiske personer, der anvender VisionLink-tjenesten, Aktiver og VL-enheder, der kan blive påvirket
heraf, og at du i denne forbindelse endvidere til fulde har overholdt dine forpligtelser i henhold til
gældende lovgivning vedrørende overførsel og anvendelse af Data. Du accepterer at kompensere,
forsvare og skadesløsholde alle VSS’s parterne (som defineret i afsnit 10 nedenfor) fra og imod alle
krav, sagsanlæg eller retsforfølgelser, der skyldes din misligholdelse af førnævnte forpligtelser.

7.3

VisionLink-tjenesten administreres af VSS fra dets afdelinger eller dets tilknyttede selskaber på forskellige
lokaliteter i USA. VSS kan også bruge et tilknyttet selskab eller en eller flere eksterne udbydere til at hoste
VisionLink-tjenesten. Derfor bliver Data indsamlet, sendt, behandlet og lagret i USA og kan indsamles,
sendes, behandles og opbevares uden for USA. Du accepterer, at i tilfælde af konflikt med love om
privatlivets fred eller praksis i din jurisdiktion og dem, der er gældende i hjemlandet hos den virksomhed, der
hoster VisionLink, vil den gældende lov i hjemlandet hos den virksomhed, der hoster VisionLink-tjenesten,
altid have forrang.

8.

Ændring af tjenester

8.1

VSS kan til enhver tid ændre, suspendere eller permanent afbryde VisionLink-tjenesten eller Webstedet
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eller dele af dem med eller uden forudgående varsel. I henhold til afsnit 14.2 nedenfor vil ingen VSS-parter
være ansvarlige over for dig eller tredjepart for en sådan ændring, suspension eller afbrydelse.
8.2

VSS kan ændre og opdatere disse Brugerbetingelser, hvis de omstændigheder, hvorunder disse
Brugerbetingelser er indgået, ændres efter købet af dit Serviceabonnement, og VSS vil give dig et rimeligt
varsel om sådanne ændringer. Din fortsatte brug af VisionLink-tjenesten efter offentliggørelse af sådanne
ændringer vil udgøre en bekræftelse på din accept af de opdaterede Brugerbetingelser, medmindre du
underretter VSS skriftligt senest 30 dage fra offentliggørelsen, om at du ikke accepterer de nye
Brugerbetingelser. I sådant tilfælde vil de Brugerbetingelser, der var gyldige på tidspunktet for dit køb eller
seneste fornyelse af Serviceabonnementet (uanset hvilken af disse, der er nyest), forblive i kraft i resten af
din aktuelle Serviceabonnementsperiode, medmindre VSS efter eget valg udøver sin ret til at bringe din(e)
Service abonnement(er) til ophør i henhold til afsnit 14.2 nedenfor.

9.

Netværksdækning, GNSS-satellitter, tjenesteafbrydelser

9.1

Du accepterer, at VisionLink-tjenesterne og netadgang er underlagt de overførselsbegrænsninger, der
skyldes af en række faktorer såsom atmosfæriske forhold, topografiske forhindringer, begrænsninger eller
manglende dækning af den underliggende Kommunikationsudbyders service og andre natur- eller
menneskeskabte forhold. Derudover kan motor- og tændingsstøj, metalafskærmning, interferens fra brugere
af de samme eller tilstødende radiokanaler begrænse eller forstyrre dækningen. Du anerkender endvidere,
at VSS ikke kan holdes ansvarlig for driften eller driftssvigt af Global Navigation Satellite System ("GNSS"),
satellitter eller tilgængeligheden af GNSS-satellitsignaler.

9.2

Ingen VSS-part kan holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle tab eller skader som
følge af VisionLink-tjenesten eller dens afbrydelse, transmissionsfejl (herunder unøjagtigheder i
lokaliseringsdata), defekter eller andre årsager, herunder, men ikke begrænset til, afbrydelse forårsaget af
udbyderen af det underliggende kommunikationssystem. VSS-parterne påtager sig ikke og har ikke noget
ansvar for hændelser, der er uden VSS-partens eller VSS-partens underleverandørers, licensgiveres eller
forretningspartneres kontrol, herunder hændelser såsom force majeure situationer, handlinger fra offentlig
myndigheders side, handlinger fra samfundsfjender, strejker eller vejrforhold.

10.

Fraskrivelse af garantier - Kundeansvar for Aktiver - Tabsrisiko og konfiguration af ”alarm-funktion”
VSS, TRIMBLE, CATERPILLAR OG HVER AF DERES DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER,
MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE, TJENESTEUDBYDERE, LEVERANDØRER, FORHANDLERE,
TILKNYTTEDE SELSKABER OG AGENTER (SEPARAT KALDET FOR EN "VSS-PART" OG SAMLET
"VSS-PARTER") FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FØLGE AF DIN BRUG AF
VISIONLINK-TJENESTEN OG WEBSTEDET. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER HERMED, AT: (a)
VISIONLINK-PROGRAMMET, WEBSTEDET OG TJENESTEYDELSERNE LEVERES "SOM DE ER OG
FOREFINDES", "MED ALLE FEJL" OG "EFTER TILGÆNGELIGHED", OG HELE RISIKOEN FOR EN
TILFREDSSTILLENDE KVALITET, PRÆSTATION, NØJAGTIGHED OG INDSATS PÅHVILER DIG, (b) I
DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, GIVER VSS-PARTERNE INGEN
GARANTI, ERKLÆRINGER ELLER BETINGELSER, HVERKEN UDTRYKTE, UNDERFORSRTÅEDE,
LOVFÆSTEDE ELLER ANDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING: (i) GARANTIER FOR ADKOMST,
SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE,
NØJAGTIGHED, STØJSVAGHED, BEHÆFTELSER, PANTERETTIGHEDER OG IKKE-KRÆNKELSE, (ii)
GARANTIER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF HANDELSFORHOLD ELLER HANDELSSKIK, (iii)
GARANTIER FOR SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, AKTUALITET OG YDELSE FOR VISIONLINKPROGRAMMET, WEBSTEDET OG TJENESTER OG (iv) GARANTIER OM, AT ADGANG TIL ELLER
BRUG AF VISIONLINK-TJENESTEN OG WEBSTEDET VIL OPFYLDE DINE KRAV, VÆRE UDEN
AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIT, OG (v) AT DU VIL FÅ ADGANG TIL WEBSTEDET OG BRUGE
VISIONLINK-TJENESTEN PÅ DIN EGEN OG RISIKO, OG AT DU ALENE BÆRER ANSVARET FOR
SKADER PÅ DIT/DINE COMPUTERSYSTEM(ER) ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF SÅDAN
ADGANG OG ANVENDELSE.
DU ACCEPTERER ENDVIDERE, AT DU, DIN AUTORISEREDE FORHANDLER OG/ELLER EN
RELEVANT TREDJEPART BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR KORREKT VEDLIGEHOLDELSE, DRIFT
OG SUPPORT AF AKTIVERNE. UANSET DIN BRUG AF VISIONLINK-TJENESTEN OG UANSET
ENHVER INFORMATION, DER LEVERES GENNEM DENNE, (UANSET OM INFORMATIONEN ER
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PRÆCIS
ELLER
UNØJAGTIG) OM
AKTIVERNES
DRIFT,
VEDLIGEHOLDELSE
ELLER
PRÆSTATIONSSTATUS, PÅTAGER DU DIG ALLE RISICI, DER ER FORBUNDET MED DEN
KORREKTE BRUG, SUPPORT OG VEDLIGEHOLDELSE AF AKTIVERNE. DU BÆRER SÅLEDES DET
FULDE ANSVAR FOR ALLE TABSRISICI FOR AKTIVER, DER SKAL KOMMUNIKERE MED ELLER VIA
VISIONLINK-TJENESTEN, UANSET ÅRSAG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET, KØRETØJS- OG
UDSTYRSFEJL, TYVERI, BRAND, KOLLISION, SABOTAGE OG HÆRVÆRK.
Uden i øvrigt at begrænse det førnævnte og som følge af faktorer, der ligger uden for VSS-parternes
rimelige kontrol, for så vidt angår din konfiguration af en ”alarm-funktion” i VisionLink-softwaren,
din brug og vedligeholdelse af tilhørende Aktiver og VL-enheder og iboende positionelle
unøjagtigheder i det globale satellitnavigationssystem (GNSS’er), påtager ingen VSS-part sig noget
ansvar eller erstatningsansvar som følge af tyveri eller andet kausalitet som følge af en fejlagtig
transmission eller manglende transmission af alarmmeddelelser.
DER GIVES INGEN GARANTIER, SOM DÆKKER MERE END DE GARANTIER, DER UDTRYKKELIGT
ER ANGIVET I NÆRVÆRENDE BRUGERBETINGELSER.
11.

Begrænsning af ansvar
VSS-PARTERNE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER I TILFÆLDE AF
UAGTSOMHED, KUNNE HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPART FOR
SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE
ELLER UDSÆDVANLIGT STORE SKADER, PØNALE SKADER, TREDJEPARTSSKADER ELLER
FØLGESKADER (HERUNDER ERSTATNING FOR TAB AF OMSÆTNING, DRIFTSAFBRYDELSE, TAB
AF DATA, TAB AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER, VIRUSINFEKTIONER, SYSTEMNEDBRUD OG
LIGNENDE), SOM SKYLDES, ER BASERET PÅ ELLER SOM FØLGE AF BRUGERBETINGELSERNE
ELLER DIN ADGANG TIL OG BRUG AF, MISBRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF VISIONLINKTJENESTEN ELLER WEBSTEDET, SELVOM VSS-PARTEN ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE
SKADER
(HERUNDER
SKADER
SOM
RAMMER
TREDJEPARTER).
ANSVARSFRASKRIVELSEN I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT 11 ER UAFHÆNGIG AF ALLE DE
MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER, DER GIVES I NÆRVÆRENDE BRUGERBETINGELSER, OG
FORTSÆTTER MED AT BESTÅ, SÅFREMT MISLIGHOLDELSESBEFØJELSEN IKKE OPFYLDER SIT
VÆSENTLIGE FORMÅL ELLER I ØVRIGT SKØNNES UIGENNEMFØRLIG. DISSE BEGRÆNSNINGER
OG UNDTAGELSER GÆLDER UDEN HENSYNTAGEN TIL, OM SKADERNE SKYLDES
MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN ELLER GARANTIEN, UAGTSOMHED ELLER ANDEN ÅRSAG. I
DET OMFANG GÆLDENDE LOV IKKE FORBYDER SÅDANNE UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER,
VIL VSS-PARTERNES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB
OG SØGSMÅL, UANSET OM DET ER I FORHOLD TIL EN KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR, TORT
(HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDEN VIS, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE
DET BELØB, DU HAR BETALT TIL VSS-PARTERNE FOR VISIONLINK-TJENESTEN I EN PERIODE PÅ
12 MÅNEDER FORUD FOR DEN NETOP AFSLUTTEDE MÅNED FOR DIN ADGANG TIL ELLER BRUG
AF VISIONLINK-TJENESTEN.
DE FOREGÅENDE ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE FORPLIGTELSER, SOM IKKE KAN
UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SÅSOM I TILFÆLDE
AF
LOVBESTEMT
ANSVAR
(HERUNDER
ANSVAR
I
HENHOLD
TIL
GÆLDENDE
PRODUKTANSVARSLOVGIVNING) ELLER I TILFÆLDE AF PERSONSKADE, DER UDELUKKENDE
SKYLDES GROV UAGTSOMHED ELLER FORSÆTLIGHED FRA EN VSS-PARTS SIDE.

12.

Kundens skadesløsholdelse
PÅ VORES ANMODNING SKAL DU ACCEPTERE AT SKADESLØSHOLDE OG FORSVARE ALLE VSSPARTER FRA OG IMOD ETHVERT KRAV, RETSSAGER, PÅSTANDE, HANDLINGER ELLER ANDRE
SØGSMÅL ANLAGT MOD DENNE/DISSE AF TREDJEMAND SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE
MED DIN (A) BRUG AF VISIONLINK-TJENESTEN ELLER WEBSIDEN, (B) OVERTRÆDELSE AF
BRUGERBETINGELSER ELLER (C) DIN OVERTRÆDELSE AF ENHVER LOVBESTEMMELSER ELLER
TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Du skal betale alle omkostninger, skadeserstatninger og udgifter,
herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger, eller andre omkostninger,
som afholdes af VSS-parten i forbindelse med eller som følge af et sådant krav, retssag, handling eller
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andre søgsmål. Den relevante VSS-part kan for egen regning eksklusivt påtage sig forsvaret og tage
kontrollen over enhver sag, som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra din side, i hvilket tilfælde
du accepterer at samarbejde med en sådan VSS-part om at udføre ethvert muligt forsvar.
13.

Immaterielle rettigheder

13.1 Du accepterer hermed og anerkender, at VSS (og om relevant Trimble, Caterpillar og
tredjepartsleverandører), ejer alle rettigheder, adkomst og interesse i og til alle immaterielle rettigheder
(defineret nedenfor) i forbindelse med eller i relation til VisionLink-tjenesten og Webstedet. "Immaterielle
Rettigheder" betyder alle rettigheder i henhold til patentlovgivningen, ophavsretslovgivningen, lovgivning
vedrørende forretningshemmeligheder, varemærkelovgivningen samt alle andre ejendomsrettigheder eller
droit moral rettigheder og alle programmer, fornyelser, udvidelser og gendannelser heraf, som på
nuværende tidspunkt eller i fremtiden vil have virkning og retskraft i hele verden. Du vil ikke have nogen ret,
licens eller adkomst til disse, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, med undtagelse af eventuelle licenser, der
udtrykkeligt gives heri. VSS eller dets licensgivere, alt efter sammenhængen, ejer alle rettigheder,
adkomster og interesser i og til udskiftninger, forbedringer, opdateringer, optimeringer, afledte værker og
andre ændringer (herunder, men ikke begrænset til, inkorporering af ideer, metoder eller processer, der er
leveret af eller gennem dig) til Immaterielle Rettigheder fra enhver person, også selv om vedkommende er
betalt af dig, og uanset om de er tilsvarende nogle af dine Immaterielle Rettigheder. Du skal tage alle
nødvendige skridt for at overdrage sådant ejerskab til VSS, herunder, men ikke begrænset til, tildeling (og
du tildeler hermed) af alle rettigheder til VSS til disse Immateriel Rettigheder, herunder, men ikke begrænset
til, patentansøgninger, patenter, droit moral rettigheder og ophavsrettigheder, der skyldes eller er relateret til
VisionLink-tjenesten eller Webstedet. Uanset ovenstående omfatter de af VSS’s Immaterielle Rettigheder,
der vedrører Data, kun de rettigheder, som VSS har i henhold til afsnit 5 ovenfor.
13.2 Du accepterer, at alle varemærker, forretningskendetegn og logoer (samlet kaldet "Mærker"), der vises i
hele VisionLink-tjenesten og på Webstedet, tilhører VSS eller de respektive ejere af disse Mærker og er
beskyttet af amerikansk og international lovgivning om varemærker og ophavsret. Enhver brug af sådanne
Mærker uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra VSS eller ejeren af Mærket, alt efter sammenhængen, er
strengt forbudt. VSS under de rette omstændigheder og efter eget skøn deaktivere og/eller opsige
kontoerne for Autoriserede Brugere, som muligvis krænker andres Immaterielle Rettigheder
14.

Suspension, ophævelse, opsigelse af tjenesten til kunden, opsigelsesgebyr

14.1 VSS kan suspendere din adgang til Webstedet og opsige din licens til at bruge VisionLink-tjenester uden
ansvar, hvis:
(i) Du overtræder Brugerbetingelserne eller overtræder vilkårene i din(e) Serviceabonnement(er) eller
enhver anden gyldig aftale vedrørende brug af VisionLink-tjenesten.
(ii) Du undlader at betale abonnementsgebyrer eller andre skyldige beløb, når de forfalder, (hvad enten
beløbet skyldes direkte til VSS-parten eller til forhandleren eller distributør gennem hvilke, du har købt
dit Serviceabonnement).
(iii) Den Kommunikationsudbyder, hvorigennem du kan få adgang til og bruge VisionLink-tjenesten, opsiger
din kommunikationstjeneste.
(iv) VSS har grund til at tro, at du, dine Autoriserede Brugere, nogen af dine agenter eller tredjemand
misbruger VisionLink-tjenesten eller bruger den svigagtigt eller ulovligt.
Hvis du betaler abonnementsgebyrer til den forhandler eller distributør, du har købt dit
Serviceabonnement af (i stedet for direkte til VSS), anerkender og accepterer du, at VSS i god tro
kan lægge forhandlerens eller distributørens meddelelse til VSS om din manglende betaling af
abonnementsgebyrer til grund, og som resultat heraf kan suspendere din adgang til VisionLinktjenesten og opsige din licens til at bruge VisionLink-tjenesten uden ansvarspådragelse. Hertil
kommer, at VSS, i henhold til afsnit 14.2 nedenfor, til enhver tid kan afbryde VisionLink-tjenesten helt eller
delvist, og/eller opsige din VisionLink-konto med eller uden varsel uanset årsag. DU ACCEPTERER, AT
INGEN VSS-PART ELLER NOGEN VSS-PARTERS TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER FORHANDLERE
ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED, FRA HVILKE DU HAR KØBT ELLER PÅ ANDEN VIS
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ERHVERVET DIT ABONNEMENT, KAN HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN
TREDJEPART FOR OPSIGELSE ELLER OPHØR SOM FØLGE AF NOGLE AF DE OVENFOR ANFØRTE
GRUNDE, MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HERI. HVIS DIN KONTO OPSIGES
UANSET ÅRSAGEN HERTIL, INDVILLIGER DU I IKKE AT REGISTRERE DIG IGEN FOR AT OPRETTE
EN NY KONTO TIL VISIONLINK UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE FRA VSS.
14.2 Hvis dit Tjenesteabonnement og din VisionLink-konto bringes til ophør, og det skyldes VSS’s forhold og ikke
en fejl fra din side, er du ikke forpligtet til at betale abonnementsgebyrer i den periode, der følger efter
datoen for ophøret, og du vil få refunderet en del af abonnementsgebyret modtaget af VSS beregnet ud fra
restperioden for det aktuelt aktive Serviceabonnement fra og med datoen for ophøret. Du vil dog fortsat
være forpligtet til at betale abonnementsgebyrer for resten af abonnementsperioden frem til
opsigelsesdatoen.
14.3 Såfremt du opsiger din konto og/eller dit/dine Serviceabonnementer helt eller delvist, eller hvis vi annullerer
eller opsiger din konto og Serviceabonnement(er) som følge af din overtrædelse af Brugerbetingelser, brud
på vilkårene i dit Serviceabonnement eller nogen anden gyldig aftale med VSS, eller din insolvens, konkurs
(eller lignende proces), eller du ophører med at drive normal virksomhed, vil du blive opkrævet et
annulleringsgebyr svarende til størrelsen af de abonnementsgebyrer, der skal betales gennem de
restperioden på dine aktuelt aktive Serviceabonnementer. Sådanne annulleringsgebyrer forfalder til
øjeblikkelig betaling.
15.

Sletning af kundeoplysninger og andre oplysninger
VSS kan til enhver tid slette alle oplysninger, Data og andet indhold lagret på konti for VisionLink-tjenesten.
VSS påtager sig intet ansvar for sådanne slettede oplysninger, Data eller indhold.

16.

Internationalt
VisionLink administreres af VSS fra dets afdelinger eller dets tilknyttede selskaber på forskellige lokaliteter i
USA. VSS giver ingen garantier for, at VisionLink-tjenesterne er passende eller tilgængelig for brug på
steder uden for USA, og oprettelse af adgang til VisionLink-tjenesterne fra områder, hvor disse er ulovlige,
er forbudt. Du må ikke bruge eller eksportere eller reeksportere VisionLink-tjenesten eller dens indhold eller
nogen form for kopi eller tilpasning, der er i strid med gældende love eller regler, herunder, men ikke
begrænset til, amerikanske eksportlove og regler. Hvis du vælger at få adgang til VisionLink-tjenesten fra
steder uden for USA, gør du dette det på eget initiativ og bærer det fulde ansvar for at overholde gældende
lokal lovgivning.

17.

Meddelelser og elektronisk kommunikation
Når du besøger Webstedet eller sender e-mail til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du indvilliger i at
modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi kommunikerer med dig gennem e-mails eller ved at
offentliggøre meddelelser på dette Websted. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelser og
anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle lovkrav om, at sådan kommunikation
skal være skriftlig. Du kan opdatere din e-mailadresse ved at besøge den side på Webstedet, hvor du har
angivet kontaktoplysninger. Hvis du ikke giver VSS præcise oplysninger, kan VSS ikke holdes ansvarlig,
hvis de undlader at underrette dig. Du kan have ret til at anmode om, at VSS leverer sådanne meddelelser
til dig i papirformat, og det kan ske ved, at du kontakter VirtualSite Solutions LLC, Attention: VisionLink
Services Customer Service, 10368 Westmoor Drive, Westminster, CO 80021 USA, E-mail:
VL_Support@Trimble.com. Alle andre meddelelser skal også sendes til denne adresse.

18.

U.S. Government Restricted Rights [Gælder kun for den amerikanske regerings licenstagere]
VisionLink-programet, Webstedet og tjenesterne, deres indhold og andre materialer, anses som
"kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftwaredokumentation" i henhold til DFAR,
§227.7202 og FAR §12.212 (og eventuelle efterfølgende afsnit). Brug af VisionLink og Webstedet,
herunder, men ikke begrænset til, dets reproduktion og visning, af det, som foretages af USA og/eller nogen
af USA’s organer, uanset hvilken form det sker i, er reguleret af Brugerbetingelserne.

19.

Lovvalg og værneting
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Brugerbetingelserne underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i den amerikanske delstat,
Californien, samt USA’s gældende føderale lovgivning, uanset hvad der måtte gælde i henhold til
internationale privatretlige regler om lovvalg og værneting. Du giver hermed dit samtykke til og accepterer
enekompetencen og værnetinget hos de delstatslige og føderale domstole i amtet Santa Clara, Californien,
USA. Uanset ovenstående kan VSS vælge at indgive klagemål mod dig eller anlægge enhver form for
søgsmål (herunder, men ikke begrænset til, anmodning om forbud eller strakserstatning ved domstolene)
mod dig ved enhver kompetent domstol i din jurisdiktion for ethvert krav eller søgsmål, der udspringer af
eller vedrørende nærværende Brugerbetingelser eller din brug af VisionLink.
20.

Eksport
Brugen af VisionLink er er underlagt den amerikanske eksportlovgivning. Du accepterer og bekræfter
følgende: (a) du er ikke statsborger eller bosiddende i og er ikke under kontrol af regeringen i Cuba, Iran,
Nordkorea, Syrien, Sudan eller noget andet land, hvortil USA har indført eksportforbudt, (b) du vil ikke
eksportere eller reeksportere materialer fra Webstedet, hverken direkte eller indirekte, hverken til
ovennævnte lande eller til indbyggere, statsborgere eller folk, der er bosiddende i disse lande, (c) du er ikke
registreret på det amerikanske finansministeriums (United States Department of Treasury) lister over særligt
udpegede statsborgere, særligt udpegede terrorister, og særligt udpegede narkotikasmuglere, og du er
heller ikke registreret på det amerikanske handelsministeriums Table of Denial Orders, (d) du vil ikke
eksportere eller videreeksportere Webstedets materialer, hverken direkte eller indirekte, til personer på
ovennævnte lister, (e) du vil ikke bruge Webstedet og dets materialer til og vil ikke tillade, at Webstedet og
dets materialer bliver brugt til forbudte formål i henhold til amerikansk lovgivning, herunder men ikke
begrænset til, udvikling, design, fremstilling eller produktion af atomvåben, kemiske eller biologiske
masseødelæggelsesvåben.
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Fjerntjenester
I det omfang det ikke er forbudt i henhold til gældende love kan vi (eller Caterpillar eller Trimble) udføre
fjerndiagnosticering og give adgang til fjernopdateringer og -opgraderinger af software og firmware til VLenheder og, i forhold til Caterpillar, de CAT®-aktiver, som VL-enhederne måtte være installeret på.
Caterpillars processer for levering af fjernopdateringer og -opgraderinger er beskrevet i ”Cat® Remote
Services – Software Update Process for Cat Branded Product”, der kan findes på
www.cat.com/remoteservicesprocess. Du anerkender og accepterer, at du vælger at deltage i Fjerntjenester
(herunder fjerndiagnosticeringer og fjernopdateringer og -opgraderinger) for sådanne Aktiver og VLenheder, og du giver os (og Caterpillar og Trimble) tilladelse til at få adgang til at programmere og installere
opdateringer og opgraderinger til sådanne VL-enheder og Aktiver via fjernadgang i henhold til denne Aftale,
og i tilfælde af opdateringer og opgraderinger, der leveres af Caterpillar, i henhold til Caterpillars
Datastyringserklæring og de processer, der er beskrevet i dokumentationen ”Cat® Remote Services –
Software Update Process for Cat Branded Product”. Vi kan ikke garantere, at brugerindstillinger og
konfigurationer, som du eller dine Autoriserede brugere har indstillet, vil være bevaret efter en opdatering
eller opgradering af sådanne Aktiver eller VL-enheder, uanset om den er udført via fjernadgang eller på
anden måde.

22.

Generelle bestemmelser
Brugerbetingelserne, vilkårene i dit Serviceabonnement og/eller enhver anden gyldig aftale mellem dig og
VSS-parten vedrørende brug af VisionLink-tjenesten, udgør hele aftalen mellem dig og VSS og regulerer din
brug af VisionLink-tjenesten og Webstedet og erstatter alle tidligere aftaler, forhandlinger og kommunikation
(uanset om disse er skriftlige, mundtlige eller elektroniske) mellem dig og VSS med hensyn til aftalens
genstand. Ingen ændringer, modificering eller fraskrivelse af Brugerbetingelser vil være bindende for VSS,
medmindre sådanne foretages skriftligt med VSS’s godkendelse. Alle rettigheder, der ellers ikke er
udtrykkeligt tildelt i henhold til Brugerbetingelserne, forbeholdes af VSS og dets licensgivere. VSS’s
manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i nærværende Brugerbetingelser,
udgør ikke afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Hvis en eller flere dele af Brugerbetingelserne
kendes ugyldig(e) eller uden retskraft af en kompetent domstol, skal sådanne dele fortolkes som værende i
overensstemmelse med gældende lov og i videst muligt omfang afspejle VSS’s oprindelige intentioner, og
de resterende Brugerbetingelser forbliver at være retskraftig i fuldt omfang og gyldighed. Du accepterer, at
uanset om lovgivningen måtte fastslå andet, skal ethvert krav eller sagsanlæg, der udspringer af eller i
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forbindelse med brugen af VisionLink-tjenesten og/eller dit Serviceabonnement, anlægges inden for ét (1)
år, efter et sådant krav eller søgsmål opstod, da det i modsat fald ikke længere vil kunne anlægges.
23.

Officielt sprog
Det officielle sprog i Brugerbetingelserne er engelsk. I forhold til en fortolkning eller i tilfælde af en konflikt
mellem den engelske version og andre sprogversioner af Brugerbetingelserne, skal den engelsksprogede
version lægges til grund.
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