AVTALE OM TJENESTEVILKÅR
(For Nokia WiFi-App som brukes på Android-produkter)
Dette er en juridisk avtale mellom deg som enkeltperson, hvis du samtykker i den på egen
vegne, eller hvis du har rett til å inngå denne avtalen på vegne av bedriften din eller en
annen organisasjon, så mellom enheten som du handler på vegne av, (heretter kalt "Du,
Dere”) og Nokia Apps Distribution LLC og dets tilknyttede selskaper, som definert nedenfor
(“Lisensgiver”) om bruk av tjenester og ressurser (“Tjenestene”) som er tilgjengelige eller
aktivert på en Nokia WiFi-enhet (“Enhet”), programmet Nokia WiFi App (“Lisensiert
program”), Nokia WiFi-nettsted (“Nettstedet”) eller startportalen eller enhver programvare
innebygd i enhetene (“Programvare”). “Tilknyttet selskap” er en enhet som er kontrollert
av, som kontrollerer eller som er underlagt samme kontroll som Lisensgiver, der “kontroll”
betyr direkte eller indirekte eierskap av mer enn 50 % av aksjene eller eierinteresser som er
berettiget til å stemme for styret eller tilsvarende, for så lang tid som slik berettigelse
består, eller en tilsvarende råderett overfor ledelsen av enheten.
Gjennom å laste ned, installere eller bruke tjenestene, godtar du å være bundet av vilkårene
i denne avtalen om tjenestevilkår (“Avtalen”). Hvis Du ikke godtar vilkårene i denne Avtalen,
har Du ikke rett til å bruke Tjenestene og må avinstallere Tjenestene fra alle enheter de er
installert på. Denne Avtalen kan endres av Lisensgiveren når som helst. Du kan lese
gjennom den nyeste versjonen av denne Avtalen når som helst på
www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere,
endre eller erstatte enhver del av disse tjenestevilkårene gjennom å publisere
oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det Ditt ansvar å jevnlig sjekke
nettsiden for endringer. Din fortsatte bruk av Tjenestene, etter en publisering av slike
endringer, innebærer at du godtar disse endringene.
DENNE AVTALEN INNEHOLDER I AVSNITT 18 ET OBLIGATORISK VILKÅR OM INDIVIDUELL
MEGLING OG FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL GRUPPESØKSMÅL ELLER RETTSAK MED JURY. I
DEN GRAD DET GJELDER, KREVER DETTE VILKÅRET BRUK AV VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELT
GRUNNLAG FOR Å LØSE KONFLIKTER, I STEDET FOR RETTSAK MED JURY ELLER
GRUPPESØKSMÅL.
Tjenestene, og all informasjon, data, tekst og/eller annet materiell som er tilgjengelig på
eller gjennom Tjenestene, inkludert alle rettigheter uten begrensning, inkludert eierskap og
immaterielle rettigheter, eies av Lisensgiver og/eller dennes lisensgivere og er beskyttet av
bestemmelser i internasjonale traktater og alle andre aktuelle nasjonale lover i landet der
de brukes.
Tjenestene lisensieres og selges ikke, til Deg kun for bruk i henhold til vilkårene i denne
avtalen, med mindre Tjenestene ledsages av en separat lisensavtale. I så fall vil vilkårene i
den separat lisensavtalen være gjeldende, så sant Du har på forhånd godtatt denne
separate lisensavtalen. Lisensgiver forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er
overført til Deg.

Din bruk av og deltagelse i visse Tjenester eller Ditt kjøp av en Enhet kan være underlagt
ytterligere vilkår (“Andre vilkår”), inkludert, men ikke begrenset til (1) Lisensgiver
retningslinjer for personvern (se avsnitt 6), (2)alle garantier eller andre kjøpsvilkår som
Lisensgiver inkluderte med Enheten, inkludert, men ikke begrenset til den begrensede
garantien for maskinvare på www.nokia.com/wifi/legal/warranty/, og (3) eventuelle andre
vilkår eller betingelser Lisensgiveren kan levere fra tid til annen. Hvis denne Avtalen ikke er i
samsvar med slike Andre vilkår, skal Andre vilkår ha forrang når det gjelder en slik Tjeneste
eller Enhet.

1. Lisensens omfang
Denne lisensen som er gitt til deg av Lisensgiver for det lisensierte Programmet, er
begrenset til en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, oppsigelig og ikke-overdragbar lisens til å
bruke det lisensierte Programmet på alle produkter som brukes under kontroll av Android
operativsystemet.
Denne lisensen som er gitt til deg av Lisensgiver for Programmet, er begrenset til en ikkeeksklusiv, ikke-overførbar, oppsigelig og ikke-overdragbar lisens til å installere og bruke
Programmet på én eller flere Enheter som Du har kjøpt fra Lisensgiver.

2. Restriksjoner på bruk og begrensninger av Dine rettigheter
Denne lisensen gir det ikke tillatelse til å bruke det lisensierte Programmet på noe Androidprodukt, eller bruke Programmet på noen Enhet eller produkt som Du ikke eier eller
kontroller, og Du kan ikke distribuere eller gjøre Tjenestene tilgjengelig over et nettverk der
de kan brukes av flere enheter samtidig som ikke eies eller kontrolleres av Deg. Du kan ikke
leie ut, lease, låne bort, selge, omfordele eller viderelisensiere Tjenestene. Du kan ikke
kopiere (unntatt som uttrykkelig tillatt av denne lisensen og Reglene for bruk), dekompilere,
tilbakeutvikle, demontere, forsøk å utlede kildekode, endre eller lage avledede arbeider av
Tjenestene, eventuelle oppdateringer eller enhver del av disse (bortsett fra og bare i den
grad en slik forannevnt restriksjon er forbudt ved lov eller i den grad dette kan være tillatt
av lisensvilkår som regulerer bruk av eventuelle komponenter med åpen kildekode som er
inkludert med Tjenestene). Du har ikke lov til å søke tilgang til Tjenestene for å bygge et
lignende eller konkurrerende nettsted, program eller tjeneste. Ethvert forsøk på å gjøre det
er et brudd på rettighetene til Lisensgiveren og dennes lisensgivere. Du godtar at Du kun
skal bruke tjenestene på en måte som er i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert de
lokale lovene i landet eller regionen der Du bor eller der du laster ned eller bruker
Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, aktuelle begrensninger angående opphavsrett
og andre immaterielle rettigheter. Du kan ikke fjerne eller ødelegge eventuelle merknader
om opphavsrett eller andre proprietære markeringer som finnes på eller i Tjenestene og
eller Enhetene. Du skal ikke bruke Tjenestene på en slik måte at det krenker rettighetene til
en tredjepart, inkludert å krenke eller underslå enhver tredjeparts immaterielle rettigheter,
lover om personvern eller andre rettigheter.

Hvis Du bryter disse begrensningene, kan Lisensgiver si opp denne avtalen uten ytterligere
varsel og Du kan bli holdt strafferettslig og erstatningsmessig ansvarlig og skal være
forpliktet til å holde Lisensgiver skadesløs fra all erstatning som oppstår på grunn av slike
brudd. Tjenestene er ikke utformet, produserte eller beregnet for bruk i et miljø der en svikt
i Tjenestene kan føre til dødsfall, personskade eller alvorlige fysiske eller miljømessige
skader, slik som i konstruksjon eller drift av atomkraftverk, flynavigasjon eller kommunikasjonssystemer,
flygeledelse,
direkte
livreddende
behandling
eller
våpensystemer eller i elektronisk styring av utstyr i alle farlige omgivelser som krever
feilsikker ytelse (“Svært farlige aktiviteter”). Lisensgiver og forhandlere fraskriver seg
spesifikt alle uttrykkelige eller stilltiende garantier om egnethet for Svært farlige
aktiviteter. Du fremholder og garanterer at du ikke vil bruke Tjenestene til slike formål. Du
samtykker i å forsvare og holde Lisensgiver skadesløs overfor ethvert tap, ansvar eller
skade av noe slag som Lisensgiver pådrar seg som en følge av Ditt brudd på garantien i
foregående setning.
Bruken av Tjenestene kan blir midlertidig avbrutt midlertidig uten forvarsel for vedlikehold
og reparasjon, av sikkerhetsgrunner, systemfeil eller andre omstendigheter, eller en
tjeneste kan bli permanent avviklet etter Lisensgiverens forgodtbefinnende.

Enheter som selges i USA har ikke CE-sertifisering og er kun beregnet for bruk i USA.
Disse Enhetene er i samsvar med del 15 av USAs FCC-regler. Bruken er underlagt
følgende to betingelser: (1) Enhetene kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2)
Enhetene må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket funksjon.

3. Vilkår for oppdateringer
Lisensgiver kan fra tid til annen utvikle korreksjoner, feilrettinger, oppdateringer,
oppgraderinger og andre modifikasjoner av Tjenestenes ytelser som involverer
grunnleggende
tilkoblingsmuligheter,
oppsett
og
luftbårne
oppdateringer
(“Oppdateringer”). Vilkårene i denne lisensen gjelder alle oppdateringer fra Lisensgiver som
erstatter og/eller utfyller de opprinnelige Tjenestene, med mindre oppdateringen
inneholder en egen lisens. Vilkårene for den nye lisensen vil da gjelde.
Ved å bruke Tjenestene gir du herved ditt samtykke til automatisk nedlasting og installasjon
av disse oppdateringene, som kan bli automatisk lastet ned og installert i Din mobilenhet og
Enheter, som det passer, uten å gi noen andre varsel eller motta ytterligere samtykke.
Hvis du ikke ønsker slike oppdateringer, er ditt eneste botemiddel (i) for oppdateringer av
det lisensierte Programmet, å slå av funksjoner for automatiske oppdateringer i
innstillingene på den mobile enheten Din eller slette det lisensierte Programmet fra den
mobile enheten, eller (ii) for programvareoppdateringer, å avslutte Din Nokia WiFi-konto og
stanse bruken av Dine Enheter. Hvis Du på et senere tidspunkt angrer noe av det

foregående (f. eks. ved å slå på funksjonaliteten med automatisk oppdatering på Din mobile
enhet eller begynner å bruke Enheten Din på nytt), så forstår Du at den automatiske
nedlastingen og installasjonen av Oppdateringer vil begynne på nytt og Du samtykker i slike
automatiske Oppdateringer. I den grad eventuelle Oppdateringer ikke installeres
automatisk, bekrefter Du at Du kan måtte installere Oppdateringer for å fortsette bruken
av eller få tilgang til alle funksjoner i Tjenestene og Enhetene og Du godtar å raskt installere
slike Oppdateringer.

4. Støtte og vedlikehold
Lisensgiver er ikke forpliktet til å gi deg teknisk eller annen støtte med mindre dette er
separat avtalt skriftlig mellom Deg og Lisensgiver. I tilfelle Lisensgiver yter slik støtte,
forstår Du og godtar Du at støtten gis "som den er" og "når tilgjengelig” og at Lisensgiver
ikke har noen forpliktelser eller ansvar i tilknytning til slik støtte.

5. FOSS
Tjenestene inneholder gratis eller åpen kildeprogramvare (“FOSS”) som er underlagt
tredjeparts lisensforpliktelser. Samsvarsinformasjon for åpen kildekode er tilgjengelig på
www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/ som angir hvilken lisens slik FOSS ble
frigitt under, og som inneholder nødvendige godkjenninger, forklaringer og/eller
merknader. Med mindre annet er bestemt av en FOSS-lisens (slik som GPL, LPGL og Affero
GPL) som krever at Lisensgiver gir de samme rettighetene til tredjeparter som vi
distribuerer FOSS-komponentene til, er Dine rettigheter til å bruke, kopiere og
videredistribuere (om aktuelt) FOSS underlagt denne Avtalen og ikke FOSS-lisensen som
opprinnelig dekket FOSS-komponenten.
Vær oppmerksom på at hvis du endrer Nokia-programvare på noen måte, inkludert, men
ikke begrenset til, å oppgradere forbrukerbildet i henhold til instruksjonene tilgjengelig på
https://resources.nokia.com/asset/300001, kan produktet bli påvirket og bli noe lenger
egnet for det tiltenkte formål. Garantien din kan være ugyldig i tilfelle av (i) endringer annet
enn av Nokia-autoriserte teknikere; eller (ii) håndtering eller bruk ikke i samsvar med Nokia
WiFi-appen, Nokia WiFi QSR Nokia WiFi sikkerhets- og forskriftsinformasjon, eller andre
instruksjoner levert av Nokia;
For ytterligere informasjon om bruk og garanti på dine Nokia WiFi Beacon
maskinvareenheter, vennligst se instruksjonene i brosjyrene som følger med i
produktpakken og ytterligere informasjon tilgjengelig på www.nokia.com/wifi/legal.

6. Personvern/samtykke til bruk av opplysninger
Når Du bruker Enheten og Tjenestene, kan Lisensgiver måtte innhente personopplysninger
for å gi Deg Tjenestene. “Personopplysninger” er informasjon som kan brukes til å
identifisere Deg direkte. De inkluderer blant annet Din e-postadresse, navn, etternavn,

telefonnummer, IP-adresse, adresse samt enhver annen informasjon som er knyttet til
ovennevnte Personopplysninger som automatisk innhentes når Du bruker Enheten og
Tjenestene, slik som nettverks- og internettleverandører, statistikk over nettverkets
båndbreddebruk, osv. Ved å laste ned, installere eller bruke Tjenestene, godtar du å være
bundet av vilkårene i dette avsnittet, Lisensgiver komplette retningslinjer for personvern på
https://www.nokia.com/en_int/privacy og den supplerende personvernerklæring på
www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. Vi oppfordrer deg til å lese disse retningslinjene for
personvern ofte.
Lisensgiver kan også innhente og behandle informasjon om Dine nedlastinger, installasjon
og/eller bruk av Tjenestene, med det formål å forbedre kvaliteten og ytelsen til sine
produkter, inkludert, men ikke begrenset til: Hvilke versjoner av Tjenestene som lastes ned,
installert og/eller brukes, debuggingdata, informasjon om posisjon og annen
Bruksinformasjon og analyse av bruksdata fra nettverket til Din enhet og enheten
nettverket og enhver innhentet informasjon som anses som Personopplysninger under
gjeldende lovgivning (heretter kalt “Bruksinformasjon”). Du samtykker uttrykkelig i at slik
Bruksinformasjon innhentes, lagres, behandles og brukes av Lisensgiver. Du har rett til å
trekke
tilbake
samtykket
Ditt
når
som
helst
og
til
å
korrigere
Bruksinformasjonen. Bruksinformasjon sendes anonymt til Lisensgiver. Lisensgiver vil ikke
dele Bruksinformasjon knyttet til Deg med noen tredjepart med mindre Lisensgiver (i) har
Ditt samtykke, (ii) konkluderer med at det er pålagt ved lov eller eller er i god tro om at
tilgang, bevaring eller frigiving av slik Bruksinformasjon er rimelig nødvendig for å beskytte
en legitim interesse for Lisensgiver, dennes brukere eller offentligheten, eller (iii) gir slike
opplysninger i anonymisert eller pseudonymisert aggregert format.

7. Tilbakemelding
Du kan sende inn ideer, henstillinger og/eller forslag til Lisensgiver (inkludert eventuelle
rapporter om programfeil eller feil i Tjenestene) (“Tilbakemelding”) på egen risiko og
Lisensgiver har ingen forpliktelser (inkludert, uten begrensninger, forpliktelser til
konfidensialitet) med hensyn til slike Tilbakemeldinger. Du fremholder og garanterer at Du
har alle rettigheter som er nødvendige for å sende tilbakemeldinger. Du godtar og overdrar
herved til Lisensgiver en fullt ut betalt, uten royalty, evigvarende og uoppsigelig,
verdensomspennende og fullt ut mulig å underlisensiere, rett og lisens til å bruke,
reprodusere, utføre, vise, distribuere, tilpasse, endre, omformatere, lage bearbeidelser av
og ellers utnytte kommersielt eller ikke-kommersielt på alle måter slike tilbakemeldinger på
en ikke-eksklusiv basis, og å underlisensiere de ovennevnte rettighetene, med hensyn til
Tjenestene eller lignende produkter eller tjenester, og at Lisensgiver ikke har noen
forpliktelser (med mindre det er angitt i gjeldende regelverk) når det gjelder slike
tilbakemeldinger.

8. Oppsigelse

Denne avtalen er gyldig fra den første dagen Du laster ned og installerer Tjenestene. Du kan
si opp denne avtalen når som helst ved å permanent slette Tjenestene som leveres av
Lisensgiver.
Sluttbrukerrettighetene Dine opphører automatisk og umiddelbart uten varsel fra
Lisensgiver hvis du ikke overholder alle bestemmelsene i denne avtalen. I så tilfelle må Du
umiddelbart slette Tjenestene.
Hvis Du, direkte eller indirekte, registrerer et Krav (som definert nedenfor) om brudd på
patentrettigheter mot enhver enhet som hevder at Tjenestene helt eller delvis utgjør
direkte eller delvis brudd på patentrettigheter, eller oppfordring til brudd på
patentrettigheter (et “Krav”), så kan denne Avtalen, inkludert alle rettighetene Du er gitt
under denne Avtalen, bli avsluttet med tilbakevirkende kraft, helt eller delvis, per den
datoen du først mottok Tjenestene, etter Lisensgivers ønske.

9. Tjenester og tredjeparts materialer
Tjenestene kan aktivere tilgang til tjenester og nettsteder som driftes eller leveres av
Tjenestene (“Tilleggstjenestene”) samt tredjeparts
tjenester og nettsteder
(“Tredjepartstjenester” og sammen med Tilleggstjenestene, “Kombinerte tjenester”).
Bruken av Kombinerte tjenester kan kreve tilgang til Internett og at du godtar flere vilkår
for tjenesten.
Du forstår at du ved å bruke noen av de Kombinerte tjenestene kan støte på innhold som
kan anses som støtende, uanstendig eller klandreverdige, innhold som kan være eller ikke
er identifisert som innhold med eksplisitt språkbruk, og at resultatene av et søk eller
registrering av en bestemt URL kan automatisk og ved en feiltagelse generere koblinger
eller referanser til støtende materiale. Du samtykker likevel i å bruke Kombinerte tjenester
på egen risiko og at Lisensgiver ikke har noe erstatningsansvar overfor Deg for innhold som
kan anses som støtende, uanstendig eller klandreverdig.
Visse Kombinerte tjenester kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold, data,
informasjon, programmer eller materialer fra tredjeparter (“Tredjepartsmateriale”) eller
oppgi koblinger til visse tredjepartsnettsteder. Ved å bruke de Kombinerte tjenestene,
bekrefter og godtar at Lisensgiveren ikke er ansvarlig for å undersøke eller evaluere
innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, rettidigheten, overholdelsen av opphavsrett,
lovligheten, anstendigheten, kvaliteten eller noen andre aspekter av slike tredjeparts
materialer eller nettsteder. Lisensgiver garanterer ikke eller bifaller og påtar seg ikke og vil
ikke ha noe erstatningsansvar eller ansvar overfor Deg eller enhver noen annen person for
noen Tredjepartstjenester, Tredjepartsmaterialer eller nettsteder eller for andre materialer,
produkter eller tjenester fra tredjeparter. Tredjepartsmaterialer og koblinger til andre
nettsteder leveres kun som en ekstratjeneste til Deg. Finansiell informasjon som vises av
enhver Kombinert tjeneste er kun for generell informasjon og er ikke ment å være pålitelige
investeringsråd. Før du utfører noen verdipapirtransaksjoner basert på informasjon som er

innhentet gjennom Kombinerte tjenester, bør Du snakke med profesjonelle rådgivere.
Posisjoneringsinformasjon som gis av en Kombinert tjeneste er kun for grunnleggende
navigasjon og er ikke ment å være en pålitelig tjeneste i situasjoner hvor nøyaktig
posisjonsinformasjon er nødvendig eller der feilaktig, unøyaktig eller ufullstendig
posisjonsinformasjon kan føre til dødsfall, personskade eller skade på eiendom eller miljøet.
Hverken Lisensgiver eller noen av dennes innholdsleverandører garanterer
tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten eller rettidigheten av aksjeinformasjon
eller posisjoneringsinformasjon som vises av noen Kombinert tjeneste.
Du samtykker i at alle Kombinerte tjenester inneholder rettighetsbeskyttet innhold,
informasjon eller materiale som er beskyttet av gjeldende lover om immaterielle rettigheter
og andre lover, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, og at Du ikke vil bruke slike
rettighetsbeskyttet innhold eller materiale på noen som helst måte unntatt for tillatt bruk
av Kombinerte tjenester. Ingen del av Kombinerte tjenester kan reproduseres i noen form
eller på noen måte. Du samtykker i å ikke endre, leie ut, lease, låne bort, selge, distribuere
eller lage bearbeidelser basert på Kombinerte tjenester på noen måte, og Du skal ikke
utnytte de Kombinerte tjenestene uten tillatelse på noen som helst måte, inkludert, men
ikke begrenset til, gjennom inntrengning i eller belastning av nettverkskapasitet. Du
samtykker også i at du ikke skal bruke de Kombinerte tjenester på noen måte til å
trakassere, misbruke, følge etter, true, baktale eller krenke eller bryte rettighetene til en
tredjepart, og at Lisensgiveren er ikke på noen måte ansvarlig for slik bruk av Deg, eller for
eventuelle sjikanerende, truende, ærekrenkende, støtende eller ulovlige meldinger eller
meldinger som Du kan motta som et resultat av å bruke noen av de Kombinerte tjenestene.
Dessuten er Tredjepartstjenester og Tredjepartsmaterialer som kan nås fra, vises på, eller
koblet til, fra Android-produkter ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land. Lisensgiver
gir ingen garanti om at slike Tredjepartstjenester og Tredjepartsmaterialer er egnet for
eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted. I den grad du velger å gå for
Tredjepartstjenester og Tredjepartsmaterialer, gjør Du det på egen initiativ og er ansvarlig
for å overholde alle gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende lokale
lover. Lisensgivere og dennes lisensgivere forbeholder seg retten til å endre, avbryte eller
deaktivere tilgang til eventuelle Kombinerte tjenester når som helst uten varsel. Ikke i noe
tilfelle vil lisensgiveren være ansvarlig for fjerning av eller deaktivering av tilgang til noen
slike Kombinerte tjenester. Lisensgiver kan også legge begrensninger på bruk av eller
tilgang til enkelte Kombinerte tjenester, i alle tilfeller og uten varsel eller erstatningsansvar.

10. INGEN GARANTI
TJENESTENE OG TILLEGGSTJENESTENE LEVERES TIL DEG UTEN GARANTI. DU KAN HA
ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT, PROVINS ELLER LAND. UTENOM
DET SOM ER TILLATT VED LOV, EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER AVBRYTER IKKE
LISENSGIVER RETTIGHETER DU HAR, INKLUDERT DE SOM KAN OPPSTÅ FRA AVVIK AV EN
SALGSKONTRAKT. FOR EN FULL FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER BØR DU KONSULTERE
LOVENE I DIN DELSTAT, PROVINS ELLER LAND.

DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT DU BRUKER TJENESTENE OG TILLEGGSTJENESTENE PÅ
EGEN RISIKO, OG DEN FULLSTENDIGE RISIKOEN RELATERT TIL TILFREDSSTILLENDE
KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG BRUK, ER DIN. SÅ LANGT RELEVANT LOVGIVNING
TILLATER DET, LEVERES TJENESTENE OG TILLEGGSTJENESTENE “SOM DE ER” OG “NÅR
TILGJENGELIGE”, MED ALLE FEIL OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, OG LISENSGIVER
FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER KNYTTET TIL TJENESTENE OG
TILLEGGSTJENESTENE , ENTEN DIREKTE, INDIREKTE OG LOVFESTEDE, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, DE INDIREKTE GARANTIENE OG/ELLER BETINGELSENE RELATERT TIL
SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL,
NØYAKTIGHET, FREDELIG NYTELSE AV EIENDOM OG IVARETAKELSE AV TREDJEPARTS
RETTIGHETER.
LISENSGIVER GARANTERER IKKE AT DU VIL HA EN UFORSTYRRET BRUKEROPPLEVELSE FOR
TJENESTENE, ELLER AT FUNKSJONENE I, ELLER TJENESTENE SOM UTFØRES ELLER LEVERES
AV TJENESTENE VIL OPPFYLLE DINE BEHOV, AT DRIFTEN AV TJENESTENE FORBLIR
UFORSTYRRET ELLER FEILFRI, OG AT FEIL I TJENESTENE VIL BLI KORRIGERT.
DU BEKREFTER DESSUTEN AT TJENESTENE IKKE ER MENT FOR ELLER PASSER FOR BRUK I
SITUASJONER ELLER MILJØER DER FEIL ELLER FORSINKELSER AV, ELLER FEIL ELLER
UNØYAKTIGHETER I INNHOLD, DATA ELLER INFORMASJON GITT AV TJENESTENE KAN FØRE
TIL DØDSFALL, PERSONSKADE ELLER ALVORLIG FYSISK ELLER MILJØMESSIGE SKADER,
INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SVÆRT FARLIGE AKTIVITETER.
INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅDGIVNING GITT AV
LISENSGIVEREN ELLER DENNES AUTORISERTE REPRESENTANT SKAL OPPRETTE EN GARANTI.
SKULLE TJENESTENE VISE SEG Å VÆRE DEFEKTE, MÅ DU SELV BETALE HELE KOSTNADEN
VED ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJONER ELLER OPPRETTING. ENKELTE
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELATELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER
BEGRENSNINGER AV RELEVANTE LOVFESTEDE FORBRUKERRETTIGHETER, SÅ DET ER MULIG
AT BEGRENSNINGENE ELLER UTELATELSEN SOM ER NEVNT OVENFOR, IKKE GJELDER DEG.

11. Ansvarsbegrensning
I DEN GRAD DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, SKAL LISENSGIVER UNDER INGEN
OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TYPE PERSONSKADE ELLER NOEN
TILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, UTEN
BEGRENSNINGER, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA,
FORRETNINGSAVBRUDD ELLER ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR
SOM FØLGE AV ELLER I TILKNYTNING DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE
TJENESTENE, UANSETT HVORDAN DET SKJER, UANSETT AV FORMEN FOR
ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANNET) OG SELV
OM LISENSGIVER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. NOEN
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV ANSVAR FOR PERSONSKADER, ELLER

FOR EVENTUELLE TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN
GJELDER KANSKJE IKKE DEG. Under ingen omstendighet skal Lisensgivers totale
erstatningsansvar til Deg for alle skader (utenom det som kan kreves av gjeldende lov i
tilfeller med personskade) overskride et beløp på femti amerikanske dollar (USD 50,00).
Begrensningene nevnt ovenfor, gjelder selv om ovennevnte botemiddel ikke fører fram.
DU BØR OGSÅ SIKKERHETSKOPIERE ALLE DATA OG INNHOLD SOM ER LAGRET PÅ DIN NOKIA
WIFI-ENHET FØR DU LEVERER ENHETEN TIL SERVICE, SIDEN SERVICEAKTIVITETER KAN
SLETTE ALLE DATA FRA DIN NOKIA WIFI-ENHET. LISENSGIVER OG DENNES AUTORISERTE
SERVICESENTRE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV DINE DATA, PROGRAMMER ELLER
KONFIDENSIELL INFORMASJON.

12. Erstatning
Du samtykker i å forsvare og holde Lisensgiver og dennes lisensgivere skadesløse mot alle
krav, skader, ansvar, tap, kostnader, rettsaker eller utgifter, inkludert rimelige
advokathonorar som Lisensgiver pådrar seg, eller lisensgivere som følge av Din tilgang til
eller bruk av Tjenestene til enhver tid, ditt brudd på denne Avtalen eller noen gjeldende lov
eller forskrift, enhver krenkelse eller påstått krenkelse av immaterielle rettigheter til en
tredjepart som følge av din bruk eller utnyttelse av Tjenestene, eller eventuelle konflikter
eller problemer mellom Deg og en tredjepart. Lisensgiver forbeholder seg retten til å overta
hele forsvaret av alle saker som ellers ville kreve erstatning fra Deg (og uten å begrense
dine forpliktelser til erstatning angående slike saker), og i så tilfelle, samtykker Du i å
samarbeide med Lisensgivers forsvar mot slike krav.

13. Eksport
Du bekrefter at tjenestene kan være underlagt eksportlover og -forskrifter i USA, EU
og/eller andre land (samlet: “Eksportlover”). Du skal ikke importere, bruke, distribuere,
eksportere, re-eksportere, overføre eller formidle Tjenestene (selv om de er innebygd i
andre elementer) i strid med Eksportlovene. Du samtykker i å samarbeide fullt ut med
Lisensgiver i alle offisielle eller uoffisielle tilsyn eller inspeksjoner i tilknytning til gjeldende
eksportkontrollforskrifter eller importforskrifter og vil godtgjøre, forsvare og holde
Lisensgiver og lisensgivere skadesløse fra eller i samband med alle brudd på dette vilkåret
av Deg.
Du fremholder og garanterer at: (i) Du befinner deg ikke i et land som er underlagt en
handelsblokade av amerikanske myndigheter eller som er utpekt av den amerikanske
regjeringen som et land som “støtter terrorisme”, og (ii) Du er ikke oppført på noen lister
fra amerikanske myndigheter over forbudte eller restriksjonsbelagte parter.

14. Ingen underforståtte lisenser eller patentlisenser

Det finnes ingen underforståtte lisenser eller andre underforståtte rettigheter som er gitt
under denne Avtalen, og alle rettigheter, med unntak av de som uttrykkelig gis herunder,
skal forbli hos Lisensgiver og dennes lisensgivere. Dessuten gis ingen lisenser eller
immunitet til kombinasjonen av Tjenestene med noen annen programvare eller maskinvare
som ikke leveres av Lisensgiver under denne avtalen.
Ingen lisenser til noen av Lisensgivers patenter gis under denne avtalen.
Alle rettigheter og lisenser som ikke uttrykkelig er beskrevet i denne avtalen er reservert av
Lisensgiver og/eller dennes lisensgivere.

15. Sluttbrukere ansatt hos amerikanske myndigheter
Tjenestene og tilhørende dokumentasjonen er "kommersielle artikler" slik dette begrepet
er definert i 48 C.F.R. §2.101, og består av “Kommersiell datamaskinprogramvare” og
“Dokumentasjon av kommersiell datamaskinprogramvare”, slik termene brukes i 48 C.F.R.
§12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, som aktuelt. I samsvar med 48 C.F.R. §12.212 eller 48
C.F.R. §227.7202-1 til og med 227.7202-4, som aktuelt, lisensieres den kommersielle
datamaskinprogramvaren
og
dokumentasjonen
av
den
kommersielle
datamaskinprogramvaren til sluttbrukere ansatt hos amerikanske myndigheter (a) bare som
kommersielle artikler og (b) bare med de rettighetene som gis til alle andre sluttbrukere i
følge vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen. Upubliserte rettigheter forbeholdes i
henhold til lovene for opphavsrett i USA.

16.

Varemerke-policy

Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som
er nevnt på Nokia Wifi-nettstedet (“Nettstedet”), det lisensierte Programmet og/eller
Enhetens produktmaterialer kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive
eiere. Din tilgang til Nettstedet og/eller bruk av det lisensierte Programmet og/eller
Enhetens produktmaterialer skal ikke tolkes som at det gis, ved implikasjon,
innsigelsesavskjæring eller ellers, en lisens eller rett til å bruke noen av merkene som vises
på Nettstedet, det lisensierte Programmet, og/eller Enhetens produktmaterialer uten
forutgående skriftlig samtykke til Lisensgiveren eller tredjeparts eier av disse. Uten å
begrense det generelle innholdet i ovennevnte, har du ikke tillatelse til å bruke slike merker
som en hyperkobling til Nettstedet eller noen andre av Lisensgivers nettsteder.

17. Delvis ugyldighet
Hvis et vilkår, klausul eller betingelse i denne Avtalen eller bruken av disse mot noen part
eller omstendigheter, erklæres som ugyldig eller ikke kan håndheves, så skal resten av
denne avtalen eller bruken av slike vilkår, klausuler eller betingelser mot noen parter eller
under eventuelle andre omstendigheter enn de som som det erklæres er ugyldige eller

umulige å håndheve, skal ikke påvirkes av dette og alle vilkår, klausuler eller betingelser i
denne avtalen vil være gyldig og håndheves så langt loven tillater det.

18. Lovvalg
Lovene i Staten New York, med unntak av dets regler om lovkonflikter, styrer denne
lisensen og din bruk av Tjenestene, uten begrensning, dens konstruksjon, tolkning, ytelse
og håndhevelse, unntatt hvis du bruker tjenestene utenfor Nord-Amerika og Sør-Amerika, i
så tilfelle styrer Frankrikes lover alle forhold som oppstår fra eller er relatert til denne
Avtalen. Din bruk av Tjenestene kan også være underlag andre lokale, statlige, nasjonale
eller internasjonale lover. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonal handel med varer
skal ikke gjelde for denne avtalen.
Alle tvister mellom partene vil bli endelig avgjort i henhold til reglene for megling og voldgift
fra det internasjonale handelskammeret av tre (3) voldgiftsdommere utpekt i samsvar med
reglene. I tilfeller der lovene i delstaten New York gjelder, må voldgiftsbehandlingen skje i
New York, New York.
I tilfeller der lovgivningen i Frankrike gjelder, må
voldgiftsbehandlingen skje i Geneve, Sveits. Alle voldgifter under denne Avtalen vil skje på
individuelt grunnlag: gruppevoldgift og gruppesøksmål er ikke tillatt. DU FORSTÅR OG
SAMTYKKER I AT VED Å INNGÅ DENNE AVTALEN AVSTÅR BÅDE DU OG LISENSGIVER FRA SIN
RETT TIL JURYRETTSAK ELLER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL.
Til tross for det ovennevnte, vil Lisensgiver ha rett til å iverksette et søksmål i en
rettsinstans med riktig jurisdiksjon for rettsvurdering eller annet passende botemiddel i
påvente av en endelig avgjørelse fra voldgiftsdommeren.

19. Fullstendig avtale
Dette er den fullstendige avtalen mellom Lisensgiver og Deg angående Tjenestene, og den
erstatter alle tidligere fremstillinger, diskusjoner, tilsagn, sluttbrukeravtaler,
kommunikasjon eller reklame knyttet til Tjenestene.

SLUTT PÅ TJENESTEVILKÅRENE

