
 

 

InControl-pakke, vilkår og betingelser 

Med virkning fra den 27. november 2021  

1. Definitioner  

1.1 Når følgende ord bruges i disse vilkår, betyder de følgende: 

(a) ”InControl-forbindelsestjenester" betyder overførsel af data, SMS og tale fra 

netværksudbyderen til og fra det installerede og aktiverede telematik-SIM-kort i bilen, for 

eksempel i relation til tjenesterne "SOS-nødopkald”, "Optimeret vejhjælp”, “InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro”-tjenesten eller de tjenester, der leveres via InControl Remote-appen; 

(b) ”InControl-pakke" betyder InControl-tjenesterne, InControl Remote-appen og websiden Min 

InControl; 

(c) "InControl Remote-app" er den smartphoneapp, som du har downloadet fra onlinebutikken (som 

defineret i paragraf 2.1 nedenfor), og som gør dig i stand til at anvende "Remote Essentials"-

funktionerne og, afhængigt af dit abonnement, "Remote Premium"-funktionerne; 

(d) ”InControl-tjenester” er de ”InControl”-tjenester, som (afhængigt af bilmodel og -abonnement) 

kan omfatte: (i) de tjenester, der udbydes via InControl Remote-appen og websiden Min InControl; 

(ii) tjenesten “SOS-nødopkald” (herunder InControl-forbindelsestjenesterne); (iii) tjenesten 

“Optimeret vejhjælp” (herunder InControl-forbindelsestjenesterne); og (iv) tjenesten “InControl 

Secure Tracker/Secure Tracker Pro” (herunder InControl-forbindelsestjenesterne); 

(e) ”Websiden Min InControl" betyder den webside, hvorfra du kan åbne din konto med InControl-

tjenester og benytte bestemte InControl-tjenester; 

(f) "Mobilt netværk" betyder det/de mobile telekommunikationsnetværk, over hvilket InControl-

tjenesterne leveres; 

(g) ”Netværksudbyder" betyder den mobile netværksoperatør, der leverer InControl-

forbindelsestjenesterne eller den mobile netværksoperatør, der leverer forbindelse til Wi-Fi-

hotspottet, hvor det er relevant;  

(h) ”Personligt SIM-kort" betyder det SIM-kort, som er indsat i bilens SIM-kortplads for at aktivere 

dataoverførsel til Wi-Fi-hotspottet. Det personlige SIM-kort leveres enten sammen med bilen eller 

kan købes særskilt, afhængigt af specifikationen for din bilmodel og dit land; 

(i)  "SIM-kort" betyder Telematik-SIM-kort og Personligt SIM-kort;  

(j) ”Telematik-SIM-kort" betyder det SIM-kort (Subscriber Identity Module), som er indbygget i bilen 

for at aktivere InControl-forbindelsestjenesterne;  
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(k) "Bruger" betyder enhver person, som anvender InControl-pakken (eller enhver del af den), 

herunder enhver person i bilen; 

(l) "Bil” betyder den bil, for hvilken der findes et løbende og gyldigt abonnement på InControl-

tjenesterne; 

(m) "Stemme" betyder forbindelse til stemmeopkald via et telematik-SIM-kort foretaget af dig til en 

redningstjeneste og/eller vejhjælpsudbyder og/eller andre af vore udbydere som meddelt af os fra 

tid til anden eller stemmeopkald modtaget af et sådant telematik-SIM-kort fra en redningstjeneste 

og/eller sådanne tjenesteudbydere; 

(n) vi/os/vores betyder Jaguar Land Rover Limited (registreringsnummer 1672070) med hjemsted 

på Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF; 

(o) Du/din/dit betyder den person, virksomhed, selskab eller organisation, der er ejer af køretøjet 

og/eller køberen af InControl-pakken.  

1.2 Når vi bruger ordet "skriftlig" eller "skrevet" i disse vilkår, omfatter dette e-mail, medmindre vi angiver andet. 

1.3 Disse vilkår gælder ikke for Wi-Fi-hotspot på biler udstyret med InControl Touch Pro eller PIVI infotainment-

systemer.  Se i stedet vilkårene for InControl Touch Pro og PIVI-funktionen. 

2. VIGTIGT: LÆS DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, OG SØRG FOR, AT DU HAR FORSTÅET 

DEM, FØR DU AKTIVERER OG BRUGER INCONTROL-PAKKEN. SÆRLIG OPMÆRKSOMHED 

HENLEDES PÅ BETINGELSERNE FOR ANVENDELSE I PARAGRAF 6 OG 8 SAMT VORES 

ANSVARSBEGRÆNSNINGER I PARAGRAF 10 OG 11. 

2.1 Din accept af disse vilkår og betingelser ("vilkår") er en juridisk bindende aftale mellem dig og os. Vi giver 

dig og andre brugere tilladelse til at bruge InControl-pakken på grundlag af disse vilkår og med forbehold 

for eventuelle pålagte regler og politikker fra den pågældende udbyder af mobiltelefonappen, fra hvis 

webside ("onlinebutik") du downloader InControl Remote-appen. Hvis der er inkluderet open source-

software i InControl Remote-appen, kan vilkårene for denne open source-licens tilsidesætte nogle af disse 

vilkår.  

Derudover er din brug af ruteplanlægningsfunktionalitet i InControl Remote-appen underlagt 

tredjepartsudbyderens vilkår og betingelser og privatlivspolitik.  Du kan læse dem her:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

2.2 Biler i en vognpark 

Disse vilkår gælder også for dig, hvis du er bruger af en bil udstyret med InControl, som er en del af en 

”vognpark”. En vognpark er en gruppe af biler, som vedligeholdes, ejes, udlånes eller leases af en 

virksomhed eller anden enhed og ikke af en fysisk person eller familie. F.eks. omfatter dette ikke en 

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
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udlejningsbil, som leveres til dig af en udlejningsvirksomhed, en bil stillet til rådighed for dig af din 

arbejdsgiver eller en bil stillet til rådighed for dig af os eller af vores autoriserede forhandlere som et 

midlertidigt lån. Ved brugen af InControl-tjenester (herunder benyttelse af en bil, som indgår i en vognpark, 

med aktive InControl-tjenester) accepterer du at være underlagt disse vilkår og vores politik om beskyttelse 

af personlige oplysninger, selvom du ikke personligt har købt, lånt eller leaset bilen eller bestilt InControl-

tjenester. 

Vær opmærksom på, at en ejer af en vognpark kan have vilkår og betingelser, politikker eller procedurer, 

der kan påvirke din brug af InControl-tjenesterne i en bil fra en vognpark.  Det er dit ansvar at forhøre dig 

hos ejeren af vognparken om brugen af InControl-tjenester i bilen.  

2.3 HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅR, KAN DU IKKE AKTIVERE DIN INCONTROL-PAKKE, OG VI 

VIL IKKE LICENSERE BRUGEN AF INCONTROL-PAKKEN TIL DIG.  

2.4 Du bør udskrive en kopi af disse betingelser til fremtidig reference. Et eksemplar af den aktuelle version af 

disse vilkår findes på websiden Min InControl. 

3. Ændringer i disse vilkår og InControl-pakken 

3.1 Vi kan når som helst ændre disse vilkår ved at sende dig en e-mail med oplysninger om ændringen eller 

besked om en ændring, næste gang du starter InControl Remote-appen eller logger på websiden Min 

InControl. De nye vilkår vises eventuelt på skærmen, og du kan blive bedt om at læse og acceptere dem, 

inden du fortsætter med at bruge InControl-pakken. 

3.2 Fra tid til anden kan der udstedes opdateringer til InControl Remote-appen via onlinebutikken og en 

meddelelse til den enhed, som du har installeret InControl Remote-smartphoneappen på. Afhængigt af 

opdateringen vil du muligvis ikke kunne bruge InControl Remote-appen, før du har downloadet den seneste 

version af InControl Remote-smartphoneappen og accepteret de nye vilkår. 

3.3 Vi kan foretage ændringer i InControl-tjenesterne i følgende tilfælde: 

(a) hvis der sker en ændring af vores tjenesteudbydere; og/eller 

(b) i tilfælde af en lovmæssig ændring eller ændringer i lovgivningen, som kræver, at vi ændrer 

InControl-tjenesterne; og/eller 

(c) ved ændringer i funktionalitet og ved forbedringer af InControl-tjenesterne.  

3.4 Vi vil gøre en rimelig indsats for at informere dig om sådanne ændringer, der væsentligt påvirker de 

InControl-tjenester, du modtager. 

3.5 Som bruger kan du opsige dine InControl-tjenester i tilfælde af, at eventuelle ændringer i disse vilkår eller 

InControl-pakken er væsentligt ufordelagtige for dig. Hvis du i sådanne tilfælde er den første ejer af bilen, 

skal du kontakte den autoriserede forhandler, du har købt eller leaset bilen af, som vil refundere det beløb, 
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du har forudbetalt for InControl-tjenester, som du endnu ikke har modtaget. Hvis du har en bil, som indgår 

i en vognpark, skal du kontakte ejeren af vognparken, før du opsiger InControl-tjenester. 

4. Periode, hvor vi leverer InControl-tjenesterne 

4.1 Når oprettelsen af din konto til InControl-tjenesterne er færdig, sender vi en bekræftelse pr. e-mail til dig for 

at meddele dig, at InControl-tjenesterne er klar til brug. Bemærk venligst, at tjenesten "SOS-nødopkald" vil 

være aktiv, før din konto til InControl-tjenesterne er oprettet, men på en begrænset og ikke-personlig basis. 

4.2 Leveringen af InControl-tjenesterne slutter på datoen for ophør af din nuværende abonnementsperiode 

("slutdato"), medmindre du vælger at forny (som beskrevet i paragraf 4.3) ud over slutdatoen, eller hvis 

InControl-pakken lukkes tidligere af os eller dig i overensstemmelse med paragraf 13 eller 14. Slutdatoen 

for “SOS-nødopkald”, “Optimeret vejhjælp” og “InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” er vist på 

websiden Min InControl. En begrænset alarmopkaldstjeneste fortsætter dog (se punkt 4.6 nedenfor). 

4.3 Oplysninger om, hvordan du fornyer dine InControl-tjenester, findes på My InControl-websiden, via 

InControl Remote-appen eller via e-mailmeddelelse. Hvis du har en bil, som indgår i en vognpark, skal du 

kontakte ejeren af vognparken, før du fornyer InControl-tjenester. 

4.4 Vær opmærksom på, at din adgang til og brug af "SOS-nødopkald", "Optimeret vejhjælp" og "InControl 

Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" ophører automatisk, hvis du fjerner bilen fra din konto til InControl-

tjenesterne.  

4.5   HVIS DU IKKE LÆNGERE EJER ELLER BRUGER DIN BIL (FOR EKSEMPEL HVIS DU SÆLGER BILEN, 

DIN LEASINGPERIODE UDLØBER, ELLER HVIS BILEN BORTKOMMER ELLER BLIVER STJÅLET OG 

IKKE FINDES IGEN), SKAL DU FJERNE DIN BIL FRA DIN KONTO TIL INCONTROL-TJENESTERNE. 

Dette kan gøres via websiden Min InControl. Hvis du ikke fjerner din bil, forbliver du ansvarlig for alle 

eventuelle gebyrer, samt for eventuelle InControl-tjenester, der måtte påløbe i forbindelse med bilen. Det 

er dit ansvar at fjerne alle data og alt indhold (herunder personlige oplysninger), hvis relevant, som du har 

gemt på din bil og InControl-pakken, før du sælger eller overdrager bilen, i det omfang som udstyret 

tillader. Når du overdrager bilen, skal du oplyse modtageren om eventuelle InControl-tjenester eller 

funktioner, der forbliver aktive, og du skal gøre vedkommende opmærksom på, at disse InControl-tjenester 

eller funktioner betyder indsamling, brug og deling af data, som beskrevet i disse vilkår og vores politik om 

beskyttelse af personlige oplysninger. 

4.6 Begrænset nødopkald, når dit abonnement er afsluttet 

Hvis du ikke fornyer din SOS-nødopkaldstjeneste som en del af dit InControl Protect- eller Remote-

abonnement, vil en begrænset nødopkaldstjeneste forblive aktiv i en periode på i alt 10 år fra starten af den 

originale producentgarantiperiode for bilen. Forbindelsen mellem din bil og nødtjenester og/eller Jaguar 

Land Rover fortsætter, hvilket vil blive udløst i tilfælde af en nødsituation. Specifikt, hvis køretøjssensorer 

registrerer, at en ulykke kan have fundet sted, herunder gennem en udløser, såsom aktivering af køretøjets 

airbags, kan køretøjet automatisk starte et opkald for at kontakte redningstjenester, eller du kan muligvis 
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manuelt starte et stemmekald til redningstjenester via SOS-nødopkaldsknappen, der er placeret i 

konsollen.  

Dine personlige kontaktoplysninger forbliver tilgængelige for redningstjenester, forudsat at din bil er 

tilknyttet din InControl-konto. Ønsker du at fjerne bilen fra din InControl-konto, kan dette gøres via websiden 

Min InControl.  Når man har fjernet bilen fra ens InControl-konto, har redningstjenesterne og/eller Jaguar 

Land Rover ikke længere adgang til ens personlige kontaktoplysninger (navn, adresse og 

smartphonenummer). Dette betyder, at de kun kan kontakte eller lokalisere dig via dit køretøj, når der 

foretages et nødopkald. Dine personlige oplysninger vil fortsat blive brugt til den begrænsede 

nødopkaldstjeneste som beskrevet i InControl-pakkens privatlivspolitik, og disse betingelser vil fortsat 

gælde. 

5. Dine personlige oplysninger 

5.1 Vi anvender personlige oplysninger i henhold til vores InControl-fortrolighedspolitik, som kan læses her: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK eller 

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK. 

5.2 For at kunne levere InControl-tjenesterne til dig er det nødvendigt for os og vores tjenesteudbydere at 

benytte positionsdata, der sendes fra din bil. Vi vil altid spore bilens seneste parkeringsposition (og en 

sådan funktion kan ikke deaktiveres af dig), men du kan til enhver tid deaktivere funktionen rejsesporing 

("Rejser") i InControl-tjenesterne via websiden Min InControl og InControl Remote-appen, der kan forhindre 

afsendelse af enhver ”rejseoplysning” (som defineret i vores politik om beskyttelse af personlige 

oplysninger) fra bilen (undtagen bilens seneste parkeringsposition). Hvis imidlertid funktionen "SOS-

nødopkald”, "Optimeret vejhjælp" eller "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" er aktiveret, 

afsendes der positionsdata i realtid fra bilen til den relevante tjenesteudbyder og/eller redningstjenester 

(hvis det er relevant), selvom du har deaktiveret ”Rejser”. Bemærk, at funktionerne "InControl Secure 

Tracker/ Secure Tracker Pro" og "SOS-nødopkald” aktiveres automatisk ved en relevant, udløsende 

hændelse, f.eks. hvis bilen bugseres væk med tændingen slået fra, flyttes væk på en måde, der udløser 

InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro, eller ved udløsning af bilens airbags. For en fuldstændig 

beskrivelse af de relevante udløsende hændelser henvises til bilens instruktionsbog. Selv om du ikke har 

aktiveret din konto med InControl-tjenester, kan bilen automatisk starte et opkald til en 

redningstjeneste via den begrænsede nødopkaldsfunktion, eller du kan manuelt starte et 

stemmeopkald til alarmtjenester via den begrænsede nødopkaldsfunktion. Forekomsten af et 

sådant opkald kan videregive oplysninger, herunder bilens position, tidspunkt og bil-id til os 

og/eller vores udbydere af redningstjenester. Ved at acceptere disse vilkår giver du dit samtykke til brug 

af positionsdata på denne måde. Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke med hensyn til at 

forbinde positionsdata for bilen med personlige oplysninger, som vi indhenter fra dig, ved at kontakte en 

autoriseret forhandler, men vær opmærksom på, at dette kan medføre, at du ikke længere kan modtage 

InControl-tjenesterne. 

6. Din brug af InControl-pakken 

6.1 Du: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/DNK
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(a) skal straks oprette kontoen til dine InControl-tjenester i henhold til de tilgængelige retningslinjer 

fra InControl-brugervejledningen. InControl-tjenesterne vil ikke blive aktiveret, før hele 

opsætningen er afsluttet; 

(b) må kun bruge InControl-tjenesterne til deres formålsbestemte anvendelse og på en rimelig måde 

(f.eks. må tjenesten "SOS Nødopkald" kun benyttes til egentlige nødsituationer, tjenesten 

"Optimeret vejhjælp" må kun benyttes ved egentligt behov for vejhjælp, og tjenesten "InControl 

Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" må kun benyttes i forbindelse med reelt og/eller mistanke 

om tyveri af bilen); 

(c) skal overholde alle gældende love, herunder men ikke begrænset til færdselslove og god 

kørselspraksis i forhold til din anvendelse af InControl-tjenesterne (herunder, men ikke begrænset 

til regler for brug af mobiltelefoner i biler); 

(d) sørge for, at dine gemte, personlige oplysninger på kontoen til InControl-tjenesterne er nøjagtige, 

fuldstændige og ajourførte, og meddel os hurtigst muligt eventuelle ændringer i disse oplysninger 

via websiden Min InControl; 

(e) holde dit brugernavn, adgangskode og PIN-koder til dine InControl-tjenester sikre og hemmelige. 

Del ikke din adgangskode eller PIN-koder med nogen. Hverken vi eller nogen af vores 

tjenesteudbydere har pligt til at udspørge en person, som bruger din bil, adgangskode eller PIN-

koder, om vedkommende har bemyndigelse hertil. Du er ansvarlig for de handlinger, der vedrører 

InControl-tjenesterne, for hver person, der bruger dine legitimationsoplysninger, og medmindre 

fejlen er på vores side, kan vi ikke holdes ansvarlige for uautoriseret brug af InControl-tjenesterne; 

(f) skal sikre, at alle brugere anvender InControl-pakken i overensstemmelse med disse vilkår og er 

gjort bekendt med disse vilkår og denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger (inklusive 

den måde, hvorpå vi indsamler og bruger data fra bilen); 

(g) er ansvarlig for, at bilen er forsikret. InControl-tjenesterne kan på ingen måde udgøre en forsikring; 

(h) sørg for, at du aktiverer "servicetilstand", når bilen serviceres, og aktiverer "transporttilstand", når 

bilen transporteres, for at forhindre aktivering af tyverialarmen. Dette kan gøres via InControl 

Remote-appen eller websiden Min InControl; 

(i) skal sørge for at aktivere "servicefunktionen" på bilen, hvis du efterlader den sammen med nogen, 

som du ikke ønsker har adgang til bilens Wi-Fi-hotspot.  

(j) er ansvarlig for brugen af 'husk mig'-funktionen, der gælder for bestemte funktioner i InControl-

pakken. Denne funktion giver dig mulighed for automatisk at forblive logget ind på bilen og giver 

dermed lettere adgang til funktionerne. Vær opmærksom på, at når denne funktion er aktiv, vil 

enhver anden, som bruger bilen, kunne se dine gemte indstillinger, funktioner og personlige 

oplysninger i bilen og bruge bilens InControl-tjenester på samme måde, som hvis du var brugeren. 

Du bør sørge for, at 'husk mig'-funktionen deaktiveres, hvis du ikke ønsker at andre brugere skal 

have adgang; 
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(k) må kun bruge InControl-forbindelsestjenesterne til anvendelse og adgang til InControl-

tjenesterne; 

(l) skal, hvis du bliver opmærksom på en sikkerhedsbrist eller uautoriseret brug af InControl-

tjenesterne, meddele dette til os eller en autoriseret forhandler så hurtigt som muligt; 

(m) er ansvarlig for alle gebyrer til netværksudbydere og dataabonnementer, der vedrører dit 

personlige SIM-kort og Wi-Fi-hotspot (efter en eventuel indledende gratis prøveperiode eller 

inklusive dataabonnement, hvor dette er relevant). Dette omfatter alle netværksudbydergebyrer 

for international dataroaming. Vær opmærksom på, at en lille mængde data vedrørende InControl-

forbindelsestjenesterne sendes via dit personlige SIM, når mobile data og/eller Wi-Fi-hotspottet 

er aktiveret; 

(n) du skal gøre dig bekendt med og overholde alle gældende krav til ejere af vognparker for brug af 

InControl-tjenesterne på et køretøj, der indgår i en vognpark. 

6.2 I nogle lande kan brugen af bestemte InControl-tjenester være forbudt eller begrænset (f.eks. funktionen 

fjernmotorstart). Du skal gøre dig bekendt med og overholde alle gældende love i ethvert land, hvor du 

påtænker at bruge eller bruger InControl-tjenesterne. 

6.3 Du må ikke: 

(a) kopiere InControl Remote-appen, undtagen når en sådan kopiering er sekundær i forhold til 

normal brug af InControl Remote-appen, eller hvis det er nødvendigt for at sikkerhedskopiere eller 

at sikre driften; 

(b) udleje, lease, underlicensere, udlåne, oversætte, flette, tilpasse, ændre eller modificere InControl 

Remote-appen eller websiden Min InControl; 

(c) foretage ændringer eller modifikationer af hele eller dele af InControl Remote-appen eller 

websiden Min InControl eller tillade, at InControl Remote-appen eller websiden Min InControl eller 

dele af dem bliver sammenlagt med eller integreret i noget andet program; 

(d) adskille, dekompilere, foretage reverse engineering eller skabe afledte værker på grundlag af hele 

eller dele af InControl Remote-appen eller websiden Min InControl eller forsøge at gøre noget 

sådant, medmindre (i henhold til dansk ret) sådanne handlinger ikke kan forbydes, fordi de er 

nødvendige for at opnå fælles funktion mellem InControl Remote-appen eller websiden Min 

InControl og et andet softwareprogram, og forudsat at oplysningerne, som du har opnået under 

sådanne aktiviteter: 

(i) kun bruges til at opnå fælles funktion mellem InControl Remote-appen eller websiden Min 

InControl og et andet softwareprogram; 

(ii) ikke offentliggøres unødvendigt eller videregives uden vores forudgående skriftlige 

samtykke til nogen tredjepart; og 
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(iii) ikke bruges til at frembringe nogen software, der i væsentlig grad svarer til InControl 

Remote-appen eller websiden Min InControl.  

(e) bruge eller give tilladelse til, at en anden person bruger InControl-pakken på en ulovlig måde, til 

ulovlige formål, eller på anden måde i strid med disse vilkår, eller handle svigagtigt eller i ond tro, 

for eksempel ved hacking i eller indsættelse af skadelig kode, herunder vira eller skadelige data, 

i InControl Remote-appen eller websiden Min InControl eller noget operativsystem; 

(f) krænke eller medvirke til krænkelse af vores immaterialrettigheder eller sådanne rettigheder 

tilhørende nogen tredjepart i forbindelse med din brug af InControl-pakken (i det omfang en sådan 

brug ikke er autoriseret af disse vilkår);  

(g) bruge InControl-forbindelsestjenesterne på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, 

forringe eller bringe vores eller netværksudbyderens systemer eller sikkerhed i fare eller forstyrre 

andre brugere af netværksudbyderen; 

(h) bruge InControl-tjenesterne eller -softwaren i forbindelse med internet-chat, peer-to-peer fildeling 

("P2P"), bitstrøm eller proxyserver-netværk; spamming, udsendelse af uopfordrede masse-e-

mails eller kommercielle budskaber eller opretholdelse af alle slags e-mail-servere; 

(i) foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at aflede SIM-

kortenes kildekode eller objektkode eller enhver anden software, der kører på SIM-kortene; 

(j) videresælge eller bruge InControl-pakken til at tilbyde tjenester til tredjepart ud over personerne i 

bilen i det tidsrum, hvor InControl- pakken benyttes; 

(k) bruge Telematik-SIM-kortet til andre formål end til InControl-forbindelsestjenesterne og som kan 

være specifikt autoriseret af os fra tid til anden;  

(l) tillade brug af SIM-kortene på en sådan måde, at driften af det mobile netværk eller kvaliteten af 

det mobile netværk skades, forringes eller forstyrres eller påvirker integriteten og sikkerheden af 

noget telekommunikations- eller it-netværkssystem;  

(m) gøre anden brug eller kopiering af SIM-kortene, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår; 

(n) bruge InControl-forbindelsestjenesterne på nogen måde, der indebærer stemmeoverførsel 

(herunder Voice Over Internet Protocol) med undtagelse af stemme som ovenfor defineret, 

medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med os; eller 

(o) bruge InControl-tjenesterne på nogen måde, som indebærer levering af en tjeneste, der giver 

adgang til en offentlig IP- eller internetadresse, enten via en proxy-gateway eller på anden vis. 

6.4 Du er altid ansvarlig for din egen og dine passagerers sikkerhed, når du benytter InControl-pakken, samt 

for bilens og dine ejendeles sikkerhed. Du må kun bruge InControl-tjenesterne, navnlig InControl Remote-
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apptjenesterne, når det er sikkert at gøre det. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for dødsfald, personskade, 

tingskade eller andre skader, der skyldes manglende overholdelse af denne paragraf fra din side. 

6.5 Ved at bruge InControl-pakken anerkender og accepterer du, at internetoverførsler aldrig kan anses for 

fuldstændigt private eller sikre. På trods af de sikkerhedsforanstaltninger fra os og vores tjenesteudbydere, 

kan vi ikke garantere, at oplysninger, der sendes via internettet ved hjælp af InControl-tjenester, ikke kan 

tilgås eller opfanges af andre. 

6.6 Hvis bilen oprindeligt leveres med et personligt SIM-kort og du vælger at udskifte dette med et andet 

personligt SIM-kort, er du ansvarlig for alle netværksudbyder- og datagebyrer, der vedrører tjenester og 

dataoverførsler, der aktiveres af det andet personlige SIM-kort. Hvis du har en bil, som indgår i en vognpark, 

skal du kontakte ejeren af vognparken, før du udskifter det personlige SIM-kort. 

7. Immateriale rettigheder 

7.1 Du accepterer at alle immaterielle rettigheder i InControl Remote-appen og websiden Min InControl hvor 

som helst i verden tilhører os eller er licenseret til os, at rettigheder i InControl Remote-appen er licenseret 

(ikke solgt) til dig, og at du ingen rettigheder har til InControl Remote-appen andet end i overensstemmelse 

med disse betingelser. 

7.2 Nogle af de anvendte softwarekomponenter i InControl Remote-appen og websiden Min InControl er open 

source-software, og de immaterielle rettigheder til disse er ejet af tredjeparter. Undtagen i tilfælde af 

sådanne open source-softwarekomponenter accepterer du, at du ikke har ret til at tilgå nogen del af 

InControl-pakken i form af kildekode. 

8. Tilgængelighed og brug af InControl-tjenester 

8.1 For at du kan bruge InControl-tjenesterne, skal din bil indeholde en integreret telematikenhed, der modtager 

signaler fra det globale satellitnavigationssystem (”GNSS") og bruger trådløse kommunikationsnetværk til 

at kommunikere med vores tjenesteudbydere. 

8.2 I henhold til paragraf 8.5, 8.6 og 8.7: 

(a) kan InControl Remote-appen bruges i de fleste lande, hvis du har aktiveret dataroaming på din 

enhed, eller hvis du er tilsluttet Wi-Fi; 

(b) vil tjenesten "SOS-nødopkald" være tilgængelig i det land, som bilens specifikation er beregnet 

til, samt i lande hvor telefonnummeret 112 til alarmopkald er understøttet. Bemærk, at i lande, 

hvor telefonnummeret 112 til alarmopkald er understøttet, vil der kun kunne foretages 

stemmeopkald, og ingen positionsoplysninger vil blive sendt; 

(c) vil tjenesten "Optimeret vejhjælp" være tilgængelig i det land, som bilens specifikation er beregnet 

til, samt i andre lande, som er dækket af din vejhjælp; og 
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(d) er tjenesten ”InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” tilgængelig i det land, som bilens 

specifikation er beregnet til, samt i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og 

Storbritannien. 

InControl-tjenesterne til din Bil og/eller enhed er beregnet til at fungere i det land, hvor bilens 

produktionsspecifikation gælder.  Nogle InControl-tjenester fungerer muligvis uden for dette land, men dette 

garanteres ikke, medmindre andet er angivet. 

8.3 Hvis du har købt tjenesten “InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro”:  

(a) i tilfælde af at bilen er blevet stjålet, og du benytter en sådan tjeneste, skal du straks underrette 

politiet og få et anmeldelsesnummer vedrørende forbrydelsen; 

(b) accepterer du, at en sådan tjeneste udbydes for at hjælpe dig med at spore din bils position og 

ikke inkluderer eller dækker den egentlige generhvervelse af din bil. Derfor kan vi ikke gøres 

ansvarlige for skader opstået på bilen, mens den har henstået på den angivne position eller under 

bjærgning af din bil fra den angivne position; 

(c) kan vi ikke garantere, at din bil vil blive fundet ved at bruge en sådan tjeneste, og vi kan ikke 

holdes ansvarlige for handlinger eller forsømmelser begået af den tjenesteudbyder, der finder den 

stjålne bil, eller af politiet;  

(d) accepterer du, at dit køb af en sådan tjeneste ikke pålægger politiet nogen større omsorgspligt 

end den, der generelt ydes til den store offentlighed; og 

(e) at du ikke vil være i stand til at få oplysninger om din bils position fra tjenesteudbyderen, der finder 

den stjålne bil. 

8.4 Du kan vælge den periode, hvor "servicetilstand” eller "transporttilstand” skal være aktiveret. Disse 

funktioner afbrydes automatisk, når den valgte periode udløber. Hvis din bil serviceres eller transporteres 

ud over denne periode, skal du genaktivere funktionen. 

8.5 Tjenesten "Optimeret vejhjælp" vil ikke være tilgængelig under et aktivt SOS-nødopkald foretaget via 

InControl-tjenesterne.  

8.6 Hvis du har købt WiFi-hotspot, eller du bruger WiFi-hotspot i en indledende gratis prøveperiode, skal du 

være opmærksom på, at: 

(a) WiFi-forbindelsen vil muligvis ikke altid være tilgængelig og vil være afhængig af din mobile 

netværksoperatørs mobilsignal; 

(b) Wi-Fi-forbindelsen vil ikke være tilgængelig under brug af tjenesterne SOS-nødopkald, Optimeret 

vejhjælp eller InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro. Wi-Fi-forbindelsen vil også være 

utilgængelig i 30 minutter efter et afsluttet SOS-nødopkald og opkald til Optimeret vejhjælp, eller 
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indtil vores tjenesteudbyder, der finder stjålne biler, lukker en aktiv InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro-sag; 

Efter en indledende gratis prøveperiode (hvis relevant) eller efter udløbet af et medfølgende 

dataabonnement (hvis relevant) for WiFi-hotspot skal du købe et dataabonnement fra din valgte mobile 

netværksoperatør for at kunne fortsætte med at bruge WiFi-hotspot. 

8.7 InControl-tjenesterne vil blive leveret til dig med rimelig dygtighed og omhu, og vi vil bestræbe os på at 

levere InControl-tjenesterne til dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, dog accepterer du, at: 

(a) vi ikke kan garantere, at InControl-tjenesterne (eller nogen af deres funktioner) eller websiden Min 

InControl vil være fejlfri eller konstant tilgængelige. Tilgængeligheden og funktionaliteten af 

enhver InControl-tjeneste vil være afhængig af netværksdækning og andre forhold vedrørende 

din bil. F.eks. vil InControl-tjenesterne muligvis ikke være tilgængelige i alle områder (for 

eksempel i fjerntliggende eller lukkede områder), og de kan f.eks. være påvirket af forhindringer 

som bakker, høje bygninger og tunneler. Derudover er et mobilsignal eller GNSS (f.eks. GPS) 

muligvis ikke altid tilgængeligt og kan derfor påvirke driften og tilgængeligheden af InControl-

tjenesterne. Se bilens instruktionsbog for oplysninger om nogle af de faktorer, der har betydning 

for InControl-tjenesternes tilgængelighed og funktionalitet; 

(b) InControl-tjenesterne fungerer muligvis ikke, hvis din bil (og telematik-styreenheden i bilen) ikke 

har været vedligeholdt og holdt i god funktionsdygtig stand;  

(c) driften af tjenesterne "SOS-nødopkald”, "Optimeret vejhjælp" og "InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro" er afhængig af, at bilens telematikstyreenhed fungerer korrekt. Hvis 

telematik-styreenheden derfor er beskadiget eller fjernet, kan InControl-tjenesterne ikke leveres; 

(d) InControl-tjenesterne kan være underlagt periodiske afbrydelser og/eller nedetid i perioder med 

vedligeholdelse og/eller ændring af InControl-tjenesterne (herunder eventuelle 

telekommunikationsnetværk). 

8.8 Hvis du har købt InControl-pakken som forbruger, har du mulighed for at klage over pakken købt hos os. 

Klagen kan enten indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl 

Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller ved indgivelse af en 

klage til Ankenævn for Biler, Lautrup 2, DK - 2750 Ballerup via www.bilklage.dk. 

9. Tjenesteudbydere, lokale myndigheder og redningstjenester 

9.1 For at kunne levere InControl-tjenesterne til dig samarbejder vi med forskellige tjenesteudbydere (herunder 

netværksudbydere), retshåndhævende myndigheder og redningstjenester. Vi kan foretage ændringer i 

vores tjenesteudbydere fra tid til anden. 

9.2 Vi er ikke ansvarlige for handlinger eller forsømmelser foretaget af tredjepartstjenesteudbydere eller for 

handlinger eller forsømmelser foretaget af retshåndhævende myndigheder eller redningstjenester. 

http://www.forbrug.dk/
http://www.bilklage.dk/
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9.3 Medmindre du indgår en aftale direkte med en tredjepartstjenesteudbyder, har du intet juridisk forhold til 

vores tjenesteudbydere. Du kan ikke være en begunstiget tredjepart i relation til nogen aftale mellem os og 

tjenesteudbyderne. 

10. Begrænsning af erstatningsansvar, hvis du bruger InControl-pakken i forretningsøjemed 

10.1 Du accepterer, at InControl-pakken ikke er blevet udviklet til at opfylde dine individuelle behov, og at det 

derfor er dit ansvar at sikre, at InControl-pakken opfylder dine behov. 

10.2 Vi leverer kun InControl-pakken til intern brug i din virksomhed eller organisation. Du accepterer, at du ikke 

må bruge InControl-pakken med nogen former for videresalg for øje. 

10.3 I henhold til gældende lovgivning er vi under ingen omstændigheder ansvarlige (hverken kontraktligt, som 

følge af skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til uagtsomhed), forsømmelse af 

lovbestemt forpligtelse eller på anden måde), som følge af disse vilkår eller i forbindelse med InControl-

pakken, for: 

(a) tab af overskud, salg, forretningsmuligheder eller omsætning; 

(b) driftsforstyrrelser; 

(c) tab af forventede besparelser; 

(d) tab eller ødelæggelse af data eller oplysninger; 

(e) tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme; eller 

(f) enhver følgeskade eller indirekte tab eller skade. 

10.4 Med undtagelse af de angivne tab i paragraf 10.3 (som vi ikke hæfter for) skal vores maksimale samlede 

ansvar i henhold til disse vilkår og i forbindelse med InControl-pakken (kontraktligt, uden for kontrakt, som 

følge af skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til forsæt og uagtsomhed), forsømmelse 

af lovbestemt forpligtelse eller på anden måde) under alle omstændigheder være begrænset til et beløb 

svarende til 100 % af de gebyrer, som du har betalt til os for InControl-pakken. Denne maksimale 

beløbsgrænse gælder ikke for paragraf 10.5. 

10.5 Intet i disse vilkår begrænser eller fraskriver vores ansvar for: 

(a) dødsfald eller personskade forårsaget af  forsæt eller uagtsomhed fra vores side; 

(b) svig eller svigagtig vildledning; 

(c) ethvert andet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til gældende lovgivning. 

10.6 Disse vilkår angiver den fulde udstrækning af vores forpligtelser og ansvar i forhold til leveringen af 

InControl-pakken. Undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår, findes der ingen betingelser, garantier, 

http://uk.practicallaw.com/9-206-0016?q=shrink+wrap#a716007
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repræsentationer og andre vilkår, udtrykkelige eller underforståede, som er bindende for os. Enhver 

betingelse, garanti, repræsentation eller andet vilkår om leveringen af InControl-pakken, der ellers kan være 

underforstået i eller indgå i disse vilkår i henhold til lovgivningen, sædvaneret eller på anden måde, er 

udelukket i det videst mulige omfang, som loven tillader. 

11. Begrænsning af erstatningsansvar, hvis du bruger InControl-pakken som forbruger 

11.1 Du accepterer, at InControl-pakken ikke er blevet udviklet til at opfylde dine individuelle behov, og at det 

derfor er dit ansvar at sikre, at InControl-pakken opfylder dine behov. 

11.2 I henhold til paragraf 11.3 og 11.5 nedenfor er vi, hvis vi ikke overholder disse vilkår, ansvarlige for forvoldt 

tab eller skade, som er et forventeligt resultat af vores misligholdelse af disse vilkår eller uagtsomhed fra 

vores side, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, der ikke kan forudses. Tabet eller 

skaden er forudsigelig, hvis det er en indlysende konsekvens af vores misligholdelse; eller hvis det blev 

overvejet af dig og os, da din InControl-pakke blev aktiveret.  

11.3 Vi leverer kun InControl-pakken til indenlandsk og privat brug. Du accepterer ikke at bruge InControl-pakken 

til noget kommercielt formål, forretnings- eller gensalgsformål, og vi har intet ansvar over for dig for et 

eventuelt forretningstab (herunder, men ikke begrænset til tab af fortjeneste, tab af forretning, 

forretningsforstyrrelse eller tab af forretningsmulighed). 

11.4 Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores ansvar for: 

(a) dødsfald eller personskade forårsaget af forsæt eller uagtsomhed fra vores side;  

(b) svig eller svigagtig vildledning; 

(c) ethvert andet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.  

11.5 Vores maksimale samlede ansvar i henhold til disse vilkår og i forbindelse med InControl-pakken 

(kontraktligt, uden for kontrakt, som følge af skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til 

uagtsomhed) forsømmelse af lovbestemt forpligtelse eller på anden måde) under alle omstændigheder 

være begrænset til et beløb svarende til de gebyrer, som du har betalt til os for InControl-pakken. Dette 

gælder ikke for de typer af tab, som fremgår af paragraf 11.4.  

12. Begivenheder uden for vores kontrol 

12.1 I forbindelse med denne paragraf 12 betyder en ”begivenhed uden for vores kontrol" enhver handling eller 

begivenhed, som er uden for vores rimelige kontrol, og som har en negativ påvirkning på din brug af 

InControl-pakken, herunder, men ikke begrænset til strejker, lockouter eller anden erhvervshandling udført 

af tredjepart, civil uro, optøjer, invasion, terrorangreb eller trusler om terrorangreb, krig (erklæret eller ej) 

eller trussel om krig eller krigsforberedelser, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, 

jordsætning, epidemier eller andre naturkatastrofer, nedbrud af offentlige eller private 

telekommunikationsnetværk eller handlinger eller undladelser af enhver retshåndhævende myndighed eller 

redningstjeneste. 
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12.2 Vi hæfter ikke for og er ikke ansvarlige for nogen manglende ydelse eller forsinket ydelse vedrørende 

enhver af vore forpligtelser i henhold til disse vilkår, som er forårsaget af eller influeret af en hændelse uden 

for vores kontrol.  

12.3 Hvis der sker en begivenhed uden for vores kontrol, som påvirker udførelsen af vores forpligtelser i henhold 

til disse vilkår:  

(a) vi vil gøre en rimelig indsats for at informere dig i henhold til punkt 3.4, hvis der er nogen 

resulterende væsentlige ændringer af de InControl-tjenester, du modtager 

(b) vores forpligtelser i henhold til disse vilkår vil blive suspenderet, og tidspunktet for opfyldelse af 

vores forpligtelser vil blive udvidet i forhold til varigheden af begivenheden uden for vores kontrol. 

Hvis begivenheden uden for vores kontrol påvirker vores udførelse af InControl-tjenesterne for 

dig, vil vi genstarte InControl-tjenesterne så hurtigt som det er muligt efter den begivenhed, der 

er uden for vores kontrol, er ophørt. 

12.4 Du kan opsige kontrakten mellem dig og os, hvis der sker en begivenhed uden for vores kontrol, og du ikke 

længere ønsker, at vi skal levere InControl-tjenesterne. Hvis du har en bil, som indgår i en vognpark, skal 

du kontakte ejeren af vognparken, før du opsiger InControl-tjenester. 

13. Opsigelse eller ophævelse af InControl-tjenesterne fra vores side 

13.1 I tilfælde af, at du: 

(a) overtræder nogen af disse vilkår;  

(b) er privatkunde og går konkurs; eller 

(c) du er en forretningskunde og dit firma, din virksomhed eller organisation tages under likvidation, 

opløses, eller der udpeges en rekonstruktør ellerkurator, 

har vi ret til omgående at hæve aftalen og/eller suspendere din brug af InControl-tjenesterne (eller dele 

heraf) uden at give dig forudgående varsel. Du vil være forpligtet til at betale de rimelige omkostninger, som 

vi får som følge af en sådan misligholdelse (herunder eventuelle rimelige udgifter, som vi måtte pådrage os 

i forbindelse med at fjerne monteret hardware i din bil, som har til formål at levere InControl-tjenesterne).  

13.2 Hvis du misligholder et af vilkårene i paragraf 6 ovenfor vedrørende InControl-forbindelsestjenesterne, er 

vores netværksudbyder berettiget til at suspendere InControl-forbindelsestjenesterne omgående uden at 

give dig forudgående varsel. Du vil være forpligtet til at betale de rimelige omkostninger, som vores 

netværksudbyder får som følge af en sådan misligholdelse. 

13.3 Vi er i øvrigt berettiget til på ethvert tidspunkt og uden grund at opsige aftale om din brug af InControl-

tjenesterne, hvis vi ophører med at levere InControl-tjenesterne i dit land eller til vore kunder generelt. 
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14. Opsigelse af InControl-tjenesterne fra din side 

14.1 Når du har aktiveret InControl-tjenesterne, kan du kun opsige dine InControl-tjenester før ophørsdatoen, 

hvis: 

(a) vi misligholder disse vilkår på nogen væsentlig måde; 

(b) du er privatkunde, og vi tages under likvidation, opløses eller der udpeges en rekonstruktør eller 

kurator; 

(c) vi ændrer ethvert af disse vilkår eller InControl-tjenesterne på en måde, som er væsentlig 

ufordelagtige for dig, jf. paragraf 3.4; 

(d) vi bliver påvirket af en hændelse uden for vores kontrol, jf. paragraf 12.4. 

Hvis du ønsker at opsige i henhold til denne paragraf, skal du meddele os dette i overensstemmelse med 

paragraf 15 Hvis du har en bil, som indgår i en vognpark, skal du kontakte ejeren af vognparken, før du 

opsiger InControl-tjenester. 

14.2 Når du ikke længere ejer eller bruger din bil (for eksempel hvis du sælger bilen, din leasingperiode udløber, 

eller hvis bilen er bortkommet eller stjålet), skal du: 

(a) fjerne bilen fra din konto til InControl-tjenesterne; 

(b) hvor det er muligt slette din brugerprofil og gemte indstillinger, funktioner, oplysninger og 

personlige data fra bilen; 

(c) hvor det er muligt sikre, at 'husk mig'-funktionen for bestemte funktioner i InControl-pakken er 

deaktiveret, og/eller at du er logget af funktionerne.  

14.3 Hvis du ikke længere ejer eller bruger din bil, mens et igangværende abonnement til tjenesterne "SOS-

nødopkald", "Optimeret vejhjælp" og/eller "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" er gældende, vil 

disse tjenester blive leveret til den nye bruger af bilen i den resterende del af den igangværende 

abonnementsperiode, forudsat at den nye bruger afslutter opsætningen af vedkommendes egen konto til 

InControl-tjenesterne. For at kunne anvende Wi-Fi-hotspottet skal den nye bruger afslutte opsætningen af 

vedkommendes egen konto til InControl-tjenesterne og have et tilknyttet dataabonnement. 

14.4 På ophørsdatoen for dine InControl-tjenester: 

(a) ophører alle dine tildelte rettigheder i henhold til disse vilkår; 

(b) vil du ikke længere have adgang til eller kunne bruge InControl-tjenesterne; og 

(c) du skal omgående slette eller fjerne InControl Remote-appen fra alle enheder, som InControl 

Remote-appen er installeret på, samt omgående destruere alle kopier af InControl Remote-

appen, som er i din besiddelse, varetægt eller kontrol. 
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En begrænset alarmopkaldstjeneste kan dog stadig være tilgængelig som beskrevet i punkt 4.6. 

14.5 Efter ophørsdatoen for din InControl-pakke skal vi slette alle poster og data, som er i vores besiddelse eller 

kontrol, vedrørende dine InControl-tjenester uden at have ansvar over for dig. 

15. Sådan kontakter du os 

15.1 Hvis du er privatkunde og har spørgsmål, bedes du kontakte en autoriseret forhandler. 

15.2 Hvis du er privatkunde, og du ønsker at kontakte os skriftligt, kan du sende brevet enten direkte til os eller 

med post til en autoriseret forhandler, som vil bekræfte modtagelsen af brevet ved at kontakte dig skriftligt. 

Hvis vi vil kontakte dig eller ønsker at meddele dig noget skriftligt, kan det ske via e-mail, ved personlig 

overlevering eller med post til den adresse, du har oplyst til den autoriserede forhandler, hvor du har købt 

din bil.  

15.3 Hvis du er erhvervskunde, bedes du bemærke, at enhver meddelelse, som du sender til os eller omvendt, 

anses for modtaget og korrekt leveret omgående, når meddelelsen fremsendes via vores webside, 24 timer 

efter afsendelsen af en e-mail eller tre dage efter, at brevet er blevet postet. For at bevise fremsendelsen 

af en meddelelse, vil det være tilstrækkeligt at bevise, at der er tale om et brev, at et sådant brev var korrekt 

adresseret, stemplet og sendt med posten, og i tilfælde af en e-mail, at en sådan e-mail blev sendt til den 

angivne e-mailadresse. 

16. Andre vigtige begreber 

16.1 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation,,  

selskaber eller andre juridiske enheder, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtelser 

ifølge disse vilkår.  

16.2 Du kan kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, 

hvis vi indgår en skriftlig aftale herom. 

16.3 Kontrakten for levering af InControl-pakken er mellem dig og os. Ingen anden person vil have nogen ret til 

at håndhæve nogen af disse vilkår, bortset fra at netværksoperatøren kan håndhæve paragraf 13.2 imod 

dig. 

16.4 Følgende paragraffer vil fortsat være gældende efter slutdatoen eller et tidligere ophør: 5, 6, 7, 9.2, 10, 11, 

12, 13, 14 og 16 i disse vilkår. 

16.5 Hver paragraf i disse Vilkår gælder særskilt. Hvis en domstol eller relevant myndighed afgør, at nogen af 

dem er ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal de resterende bestemmelser forblive fuldt retsgyldige. 

16.6 Hvis vi undlader at insistere på, at du overholder nogen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller 

hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi udskyder det, betyder dette ikke, at vi har 

givet afkald på vores rettigheder overfor dig og det betyder ikke, at du ikke behøver opfylde disse 

forpligtelser. Hvis vi giver afkald på vores ret i forhold til en misligholdelse af disse vilkår fra din side, vil vi 
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kun gøre det skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk giver afkald på vores ret i forhold til senere 

misligholdelser fra din side.  

16.7 Hvis du er privatkunde, bedes du bemærke, at denne kontrakt mellem dig og os vedrørende din brug af 

InControl-pakken er underlagt engelsk lovgivning i det videst mulige omfang. Det betyder, at enhver tvist 

eller ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår, vil være underlagt engelsk lovgivning i det 

videst mulige omfang. Både du og vi accepterer, at domstolene i England og Wales har ikke-eksklusiv 

domstolskompetence. Men hvis du er bosiddende i Danmark, kan du også anlægge sag i Danmark 

16.8 Hvis du er erhvervskunde, er disse vilkår, deres indhold og deres oprettelse (og alle ikke-kontraktlige tvister 

eller krav) underlagt engelsk lovgivning. Vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales har 

eksklusiv domstolskompetence.  


