Vilkår for MyFord® Mobile
MyFord® Mobile er et program (eller en app) og et nettsted som er kompatibelt med
smarttelefoner. Det er ment å utvide kjøretøytilgang og turplanleggingsaktiviteter til steder
utenfor kjøretøyet. MyFord® Mobile er utgitt av Ford Motor Company, 1 American Road,
Dearborn, Michigan 48126 i USA (heretter kalt "Ford") og driftet av Ford på vegne av og på
instruksjon fra ditt lokale Ford-tilsluttede selskap, herunder ditt lokale Ford-selskap, (se del 7(b)
nedenfor for flere opplysninger om ditt lokale Ford-selskap).
MyFord® Mobile er tilgjengelig for bruk i spesielt utstyrte elektriske kjøretøy som er produsert av
Ford eller dets tilsluttede selskaper, for salg og bruk i De forente stater (unntatt USAs territorier),
utvalgte europeiske markeder og i Canada. Din tilgang til og bruk av MyFord® Mobile, inkludert
tilknyttede tjenester og funksjoner ("Funksjoner") er underlagt disse vilkårene, og alle
retningslinjer, herunder personvernerklæringen på www.MyFordMobile.com (for NordAmerika)
eller www.MyFordMobile.eu (for Europa), personvernerklæringen for MyFord® Mobileappen
samt lisensavtaler er heretter samlet kalt "Vilkårene".
Hvis det elektriske kjøretøyet er utstyrt med en Telematics-kontrollmodul (også kalt integrert
modem), gir MyFord® Mobile tilgang til følgende MyFord® Mobile-funksjoner:
• Ladeprogrammering,
• My Car-kontroll,
• My Car-info og -varsler.
1. Godkjenning og endring av vilkårene
a. Godkjenning av vilkårene
Ved å merke av for ditt samtykke på forespørsel, vil du, brukeren ("Bruker", "Jeg",
"du", "din"), samtykke til å være underlagt vilkårene uansett om du har lest dem eller
ikke. Hvis du ikke går med på disse vilkårene, kan du ikke bruke eller aktivere
MyFord® Mobile-funksjoner. Du må være over 18 år eller over myndighetsalder slik
den er bestemt av lover i staten, landet eller provinsen der du bor, for å kunne godta
disse vilkårene og påta deg de forpliktelsene som er lagt fram i disse vilkårene. Videre
går du med på å gjøre alle andre førere, passasjerer eller gjester av kjøretøyet
oppmerksomme på disse vilkårene og underlegge dem disse vilkårene. Du er ene og
alene ansvarlig for bruken av MyFord® Mobile og dens funksjoner for kjøretøyet ditt,
selv om det ikke er du selv som bruker MyFord® Mobile eller funksjonene, og selv om
du senere påstår at en annen persons bruk ikke var godkjent. Du kan slutte å bruke
MyFord® Mobile når som helst hvis du ønsker det, uten ytterligere konsekvenser.
Ved å aktivere og bruke MyFord® Mobile bekrefter du at du har gyldig førerkort for bil i det
landet du bor i.

b. Endring av vilkårene
Ford kan, etter eget skjønn, med eller uten varsel, endre disse vilkårene når som helst, og slike
endringer får effekt umiddelbart etter at de er lagt ut. Vi gir deg beskjed hvis vi gjør endringer i
disse vilkårene. Hvis endringene har betydelige konsekvenser for informasjonsbehandlingen
eller på annen måte får store følger for deg, gir vi deg beskjed god tid i forveien, slik at du får
mulighet til å benytte deg av rettighetene dine (reise innvendinger mot
informasjonsbehandlingen). Hvis du ikke samtykker til vilkårene eller eventuelle endringer
av vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke MyFord® Mobile.
c. Hente en kopi av disse vilkårene
Hvis du ønsker en kopi av disse vilkårene, går du til
https://www.myfordmobile.com/legal/index.html for å lagre eller skrive dem ut.
d. Endringer av MyFord® Mobile
Ford kan når som helst og uten varsel komme til å foreta endringer av innholdet i MyFord®
Mobile. Det er mange ulike og varierende hensyn som påvirker tilgjengeligheten, kostnaden og
kvaliteten på informasjonstjenester. Av den grunn forbeholder Ford seg en uinnskrenket rett til å
endre, omordne, legge til eller slette innhold eller funksjoner, med eller uten varsel til deg. Du
har alltid rett til å avslutte abonnementet på MyFord® Mobile hvis du ikke godtar endringer, eller
av andre grunner. Din fortsatte bruk av MyFord® Mobile og dets funksjoner etter at endringer er
gjort, betyr at du godkjenner endringene.
2. Tjenester
a. Tjenesteregistrering
For å kunne bruke funksjonene i MyFord® Mobile må du ha en aktivert MyFord® Mobile-konto.
Du kan opprette en MyFord® Mobile-konto på www.MyFordMobile.com (for Nord-Amerika) eller
www.MyFordMobile.eu (for Europa), eller på mobilenhetens MyFord® Mobile-app ved å bruke
en gyldig e-postadresse som du ønsker å knytte til din MyFord® Mobile-konto. For å kunne
aktivere MyFord® Mobile-kontoen din må du registrere kjøretøyets understellsnummer (VIN)
eller radioens elektroniske serienummer (finnes i radioens meny). Hvis du er den første som
knytter understellsnummeret til et kjøretøy utstyrt med et integrert modem til en MyFord®
Mobile-konto, må du bekrefte denne tilknytningen via en kjøretøyintern melding. Kontoeiere kan
legge til flere brukere under sin egen konto. Hvis du knytter MyFord® Mobile-kontoen din til
understellsnummeret til et kjøretøy du ikke eier eller leaser, bekrefter du at du er godkjent
bruker av kjøretøyet og har tillatelse til å inngå denne avtalen på dette grunnlaget. Dette
abonnementet kan overføres til nye berettigede eiere av kjøretøyet. Hvis det blir nødvendig, kan
du slette kjøretøyet fra e-postadressen fin, og en ny eier kan deretter knytte kjøretøyet til en ny
e-postadresse via MyFord® Mobile-appen. Påloggingsopplysningene du oppretter i forbindelse
med kontoen, kan også brukes på enkelte Lincoln- og andre Ford Motor Company-nettsteder.

b. Oppdateringer av programvare i innebygd modem
Som en del av abonnementstjenesten MyFord® Mobile for det innebygde modemet kan Ford
fjernoppdatere programvaren ("Programvare") i det innebygde modemet og/eller kjøretøyets
operativsystem ("System").
Du samtykker til at Ford, dets tilsluttede selskaper,
tjenesteleverandører og/eller utpekte agenter regelmessig kan sjekke versjonen til programvaren
og/eller systemkomponentene i kjøretøyet, og kan fjernlevere programvareoppdateringer,
oppgraderinger, tillegg eller endringer av programvaren uten ytterligere varsel eller samtykke.
Disse oppdateringene eller endringene kan blant annet forbedre sikkerheten, gi bedre
funksjonalitet eller sørge for at driften av kjøretøyet forblir korrekt. Noen funksjoner kan være
begrenset eller ikke tilgjengelig mens programvaren oppdateres eller endres. Disse
programvareoppdateringene- eller -endringene kan påvirke eller slette data du har lagret i
kjøretøyet. Ford er ikke ansvarlig for data som har blitt påvirket/slettet som følge av en
programvareoppdatering eller -endring. Du samtykker til å bruke programvareoppdateringene
eller -endringene i samsvar med sluttbrukeravtalen ("EULA") for kjøretøyprogramvaren som finnes
i instruksjonsboken, inkludert eventuelle ekstra EULAbetingelser som følger med
programvareoppdateringene eller -endringene.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å motta programvareoppdateringene eller
endringene ved å fjerne understellenummeret fra alle tilknyttede MyFord® Mobile-kontoer eller
ved å foreta en hovedtilbakestilling av kjøretøyet. Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp,
kontakter du kundesenteret (se del 7(b) Personvernerklæring for kontaktinformasjon). Ford ønsker
å innhente samtykke for å foreta programvareoppdateringer på egne vegne og på vegne av og
etter instruksjon fra ditt lokale Ford-tilsluttede selskap, inkludert lokalt Ford Company (se del 7(b)
nedenfor for opplysninger om lokalt Ford Company).
c. Tilleggstjeneste
MyFord® Mobile inkluderer et kostnadsfritt abonnement som aktiveres på datoen for salg av
kjøretøyet. Dette krever en kompatibel 3G-mobilnettverkstilkobling og forutsetter at et
3Gnettverk er tilgjengelig. Videreutvikling av teknologi/mobilnettverk kan virke inn på fremtidig
funksjonalitet. Meldings- og datatrafikkostnader kan påløpe. Se www.myfordmobile.com (for
Nord-Amerika) eller www.MyFordMobile.eu (for Europa) for mer informasjon. Denne
tilleggstjenesten er tilgjengelig for opprinnelige eiere og kan i sin helhet overføres til
etterfølgende eiere. Ford forbeholder seg retten til å si opp tilkoblingstjenestene dine i følgende
tilfeller:
• hvis det viser seg at du ikke er berettiget
• hvis du bryter noen av disse vilkårene
• hvis Ford etter eget skjønn mener det er grunn til det
Det gis ingen refusjon hvis MyFord® Mobile blir sagt opp eller nettverkstilkoblingstjenester ikke
lenger er tilgjengelig.

d. Profilinformasjon
MyFord® Mobile lar deg definere profilinformasjon og innstilling for kontoen på
www.MyFordMobile.com (for Nord-Amerika) eller www.MyFordMobile.eu (for Europa) eller via
MyFord® Mobile-appen. Du kan be om varsler/meldinger og lagre steder, herunder
ladestasjoner som kan brukes når du søker etter kjøreruter. Du kan ikke opprette navn som er
blasfemiske eller uanstendige. Ford forbeholder seg retten til å fjerne eller avbryte tjenesten
hvis blasfemiske eller uanstendige navn brukes, og til å bestemme hvilket innhold som er
blasfemisk eller uanstendig, etter eget skjønn. Vær oppmerksom på at hvis du er en
europeisk innbygger, vil all profilinformasjonen du oppgir bli overført fra EØS-området
("EØS") og lagret, behandlet og tilgjengeliggjort for Ford og andre selskaper, for
eksempel Fords tjenesteleverandører i USA; Ford krever at slike tjenesteleverandører har
et minst like høyt beskyttelsesnivå for å kunne tilby funksjonene og de forespurte
tjenestene.

e. Endring, begrensning eller avslutning av kontoer eller tjenester
Ford forbeholder seg retten til etter eget skjønn og uten forutgående varsel å:
• avslutte eller begrense bruken av kontoer,
• endre, begrense eller avslutte tjenesten uten varsel, samt
• fjerne eller redigere innhold.
Det er eierens ansvar å slette eller overføre MyFord® Mobile-kontoen. Alle tjenesteavtaler og
tilknyttede kjøretøytjenester er ditt og forhandlerens ansvar, og de skal håndteres i henhold til
forhandlerens tjenesteretningslinjer. Når du har aktivert MyFord® Mobile, kan du deaktivere
kontoen ved å foreta en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, slette ethvert kjøretøy som er knyttet
til kontoen, eller ved å tillate at en annen bruker overtar kontoen og slette deg selv fra den på
www.MyFordMobile.com (for Nord-Amerika) eller www.MyFordMobile.eu (for Europa). Hvis
kjøretøyet og dets tilknyttede VIN har hatt en tidligere eier, bør du foreta en hovedtilbakestilling
før du overtar kjøretøyet, dette for å fjerne det fra alle eksisterende MyFord® Mobile-kontoer.
f. Kostnader
MyFord® Mobile tilbys som en fri tjeneste. Det kan imidlertid påløpe kostnader for mobilnettid
og databruk ved bruk av MyFord® Mobile.
3. Omfang og tilgjengelighet
a. Tilgjengelighet i USA, EU og Canada
MyFord® Mobile er tilgjengelig i De forente stater (unntatt USAs territorier), Canada og utvalgte
europeiske markeder. Ikke alle funksjoner eller tjenester blir tilgjengelige i alle markeder, og
dekning blir begrenset til mobiltelefonens dekningsområde.
b. Tredjeparts datatjenester

MyFord® Mobile bruker data fra tredjeparter til å levere tjenester, og dataene som leveres, også
kart, er kanskje ikke alltid nøyaktige. Ford er ikke på noen måte ansvarlig for noen data levert
av tredjeparter. Kart som brukes av dette systemet, kan være unøyaktige på grunn av endringer
av veier, trafikkontroll og kjøreforhold.
c. Tjenesteavbrudd
MyFord® Mobile kan av forskjellige grunner bli utilgjengelig eller avbrutt fra tid til annen, for
eksempel på grunn av miljømessige eller topografiske forhold, og av andre grunner som Ford
ikke har kontroll over. Tjenesten kan også bli utilgjengelig på bestemte plasser (f.eks. i tuneller,
parkeringshus eller i eller nær bygninger), nær andre former for teknologi, nettverksdekning eller
under gjennomføring av en programvareoppdatering eller -endring. Ford er ikke ansvarlig for
avbrudd i MyFord® Mobile eller tilhørende funksjoner.
4. Sikkerhet under kjøring

Advarsel: Bruk av MyFord® Mobile under kjøring kan ta oppmerksomheten bort fra
veien, noe som kan føre til ulykke og alvorlige skader. Ikke endre innstillinger på
MyFord® Mobile eller angi data under kjøring. Stans kjøretøyet på trygt og lovlig vis
før du utfører disse handlingene.
Merk: Ta alltid med deg nøkkelen eller nøkkelringen når du forlater kjøretøyet. Det kan være at
fjernopplåsing ikke virker under tjenesteavbrudd eller hvis batteriet er for svakt.
a. Forlengede skjermvisninger
Ikke start funksjoner som krever forlengede skjermvisninger, mens du kjører. Kjør til side på en
trygg og lovlig måte før du bruker en funksjon i systemet som krever forlenget oppmerksomhet.
Selv tilfeldige, korte øyekast mot skjermen kan være farlige hvis oppmerksomheten din ledes
bort fra kjøringen på et kritisk tidspunkt.
b. Navigasjonsfunksjoner
Alle navigasjonsfunksjoner i systemet har til hensikt å gi deg instruksjoner om hvordan du skal
komme deg til et ønsket mål. Forsikre deg om at alle som bruker dette systemet, leser grundig
gjennom og følger instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen.
c. Distraksjonsfare
Alle navigasjonsfunksjoner kan kreve manuelt oppsett (ikke muntlig). Forsøk på å foreta slike
innstillinger eller å legge inn data under kjøring, kan forstyrre oppmerksomheten din, og det kan
føre til ulykke eller få andre alvorlige konsekvenser. Stans kjøretøyet på trygt og lovlig vis før du
utfører disse handlingene.

d. Førervurdering
Alle navigasjonsfunksjoner leveres kun som hjelpemidler. Ta dine kjøreavgjørelser basert på
egne observasjoner av lokale forhold og eksisterende trafikkregler. Ingen slike funksjoner er en
erstatning for egne vurderinger. Ingen ruteforslag som foretas av dette systemet, skal erstatte
lokale trafikkregler eller din personlige vurdering eller kunnskap om sikker kjøring.
e. Rutesikkerhet
Når du bruker MyFord® Mobile, skal du ha begge hendene på rattet og øynene på veien. Hvis du
kjører mens du distraheres, kan dette føre til at du mister kontroll over kjøretøyet eller til ulykke og
skader. Ford oppfordrer på sterkeste til at førere utviser stor forsiktighet når de bruker enheter
som kan ta oppmerksomheten bort fra veien. Førerens viktigste ansvar er sikker bruk av
kjøretøyet.
Følg alltid gateskilter, vis god dømmekraft, og følg trafikkreglene. Alle navigasjonsfunksjoner
leveres kun som hjelpemidler. Ta dine kjøreavgjørelser basert på egne observasjoner av lokale
forhold og eksisterende trafikkregler. Ingen slike funksjoner er en erstatning for egne
vurderinger. Ingen ruteforslag som foretas av dette systemet, skal erstatte lokale trafikkregler
eller din personlige vurdering eller kunnskap om sikker kjøring. Ikke følg ruteforslaget hvis dette
kan føre til en utrygg eller ulovlig manøver, eller til at du settes i en utrygg situasjon, eller til at
du blir dirigert inn i et område som du vurderer som utrygt. Føreren har det endelige ansvaret
for sikker bruk av kjøretøyet og må vurdere om det er trygt å følge de foreslåtte anvisningene.
f. Beredskapstjenester
Ikke stol på at navigasjonsfunksjonene i systemet leder deg til beredskapstjenester. Spør lokale
myndigheter eller en beredskapsoperatør om hvor slike steder ligger. Det er ikke sikkert at alle
beredskapstjenester, som for eksempel politi, brannvesen, sykehus og legevakt, ligger inne i
kartdatabasen for slike navigasjonsfunksjoner
g. Meldingsformidling
MyFord® Mobile kan sende tekstmeldinger eller push-varsler til førerens mobiltelefon. Slike
meldinger er ment for lesing på en trygg måte, for eksempel når kjøretøyet står stille. Ikke les
tekstmeldinger eller push-varsler når du kjører. Du går med på å etterkomme alle gjeldende
føderale, lokale og regionale, statlige eller nasjonale lover.
5. Tekstmeldinger eller push-varsler
a. Registrering
Basert på varslingsinnstillingene du velger på www.MyFordMobile.com (for Nord-Amerika) eller
www.myfordmobile.eu (for Europa), kan MyFord® Mobile sende tekstmeldinger (SMS) eller
push-varsler til mobiltelefonen du har registrert. Ved å aktivere tekstmeldinger eller push-varsler
bekrefter du at:

•

mobiltelefonabonnementet er ditt, eller at du har tillatelse fra eier av
mobiltelefonabonnement til å gjøre dette,
• du uttrykkelig samtykker til at MyFord® Mobile sender deg, og at du mottar,
tekstmeldinger eller push-varsler i henhold til MyFord® Mobile App
personvernerklæring.
Meldings- og datakostnader kan påløpe.
b. Velge bort
Ford får ditt samtykke på vegne av MyFord® Mobile. Kontaktadresse, telefonnummer og
epostadresse til MyFord® Mobile er vist i MyFord® Mobile-appens personvernerklæring
nedenfor. Du kan når som helst velge å ikke motta MyFord® Mobile-tekstmelding ved å
kontakte ditt lokale Ford-kundesenter (se del 7(b) nedenfor for lokal kontaktinformasjon) eller
ringe tlf. 1-800-392-3673 i Nord-Amerika. Du kan velge å ikke motta push-varsler ved å slå dem
av i mobiltelefonens innstillinger, eller ved å slå av varsler i appen.
6. Kontosikkerhet og passord
Du er fullt ansvarlig for å ivareta konfidensialiteten for MyFord® Mobile-kontoopplysningene
dine, også for passord og all annen aktivitet som foregår under kontoen. Du går med på å
varsle Ford umiddelbart om all uautorisert bruk av kontoen din eller passordet ditt, samt alle
andre sikkerhetsbrudd. Du kan imidlertid bli holdt ansvarlig for tap som Ford eller forhandleren
din pådrar seg på grunn av at noen andre bruker brukernavnet, passordet,
mobiltelefonnummeret eller kontoen din.
Du kan aldri bruke noen andres brukernavn, passord, VIN, e-postadresse, mobiltelefonnummer
eller konto uten uttrykkelig tillatelse og samtykke fra eieren av brukernavnet, passordet, VIN,
epostadressen, mobiltelefonnummeret eller kontoen. I størst mulig utstrekning etter gjeldende
lov kan ikke Ford og forhandleren din holdes ansvarlig for noe som helst tap eller skade som
følge av at du ikke etterkommer disse forpliktelsene.
7. Personvernerklæring
a. MyFord® Mobile-appens personvernerklæring
Ford Motor Company ("Ford", "oss", "de", "vi" eller "vår") respekterer privatlivet ditt og er
forpliktet til å beskytte det.
Følgende kunngjøring (Personvernerklæring) viser grunnlaget for hvordan alle identifiserbare
personopplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du leverer til oss, vil bli behandlet av
oss. Les det følgende grundig, slik at du forstår våre synspunkter og vår praksis når det gjelder
identifiserbare personopplysninger og hvordan vi behandler dem. Det er med denne
kunngjøringen at Ford vil gi deg en grad av trygghet for og tillit til hvordan de samler inn, bruker
og sikrer personopplysninger og annen informasjon som de samler inn, eller som du leverer, og
hvordan du kan kontakte oss hvis du har spørsmål eller bekymringer. Det er vårt oppriktige
ønske at vi hos Ford skal kunne utvikle et tillitsfullt og langvarig forhold til deg ved å forklare vår
praksis ved håndtering av data.

Denne erklæringen (sammen med våre vilkår samt alle retningslinjer, herunder
personvernerklæringen på www.MyFordMobile.com (for Nord-Amerika)
eller www.MyFordMobile.eu (for Europa) og lisensavtaler) gjelder for bruken din av MyFord®
Mobile-appen som distribueres digitalt og er tilgjengelig på et offentlig tilgjengelig salgssted
(App Store), straks du har lastet ned appen på mobiltelefonen din eller en håndholdt enhet
(Enhet), herunder funksjonene eller tjenestene som er tilgjengelige via appen (funksjoner),
bortsett fra hvis det fremgår av vilkårene at en separat personvernerklæring gjelder for en
bestemt funksjon, hvor da bare den personvernerklæringen gjelder.
b. Dine rettigheter
Den dataansvarlige for området ditt, vises nedenfor. Du har som enkeltperson rett til å få vite
hvilke opplysninger vi har lagret om deg og hvilke formål de brukes til. I tillegg har du rett til å be
om å få korrigert eventuell uriktig informasjon. Under visse omstendigheter kan du reise
innvendinger mot at vi fortsetter å behandle personopplysningene dine, eller be oss om å slette
eller begrense bruken av informasjonen din. Vær oppmerksom på at hvis du er en europeisk
innbygger, i enkelte tilfeller kan du også be om å motta personopplysningene dine i et vanlig
elektronisk format, slik at du kan dele dem med andre organisasjoner (dette omtales ofte som
retten til "dataportabilitet"). Hvis personopplysningene vi har lagret om deg, er utdaterte eller feil,
oppfordrer vi deg til å kontakte oss for å få dem oppdatert eller korrigert.
Hvis du er utilfreds med hvordan vi bruker informasjonen din, håper vi at du i første rekke sier
ifra til oss, slik at vi kan prøve å finne en løsning. Du kan kontakte vår Data Protection Officer
(DPO) direkte dpeurope@ford.com eller du kan kontakte ditt lokale Fordkundesenter for å få
flere opplysninger. Du kan også levere inn klage til din lokale myndighet for databeskyttelse.
Belgia. Ford Motor Company (Belgium) N.V., Avenue du Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel.
Customer Relation Centre +32 (0)2 482 2626, custfobe@ford.com.
Canada. Ford Motor Company of Canada Limited, The Canadian Road, P.O. Box 2000,
Oakville, Ontario, Canada L6K 0C8. Customer Relationship Centre (CRC), 1-800-565-FORD
(3673).
Tyskland. Ford-Werke GmbH, Henry-Ford – Str. 1, 50735, Köln. Kundenzentrum, Postfach 71
02 65, 50742 Köln, +49 0221 9999 2 999, kunden@ford.com.
Finland. Oy Ford Ab, Äyritie 24, P.O. Box 33, 01511 Vantaa, MVA-nummer 0108254-6 Ford
Customer Service +3589 725 22022, palvelut@ford.fi.
Frankrike. FMC Automobiles SAS, 78100 34 rue de la croix de fer, 78100 Saint Germain en
Laye.
Centre des relations Clientèle. (+33) 0 800 005 005 (lokal pris fra fasttelefon eller mobiltelefon).
crcfr@ford.com
Italia. Ford Italia S.p.A., Andrea Argoli n° 54, 00143 Roma. Customer Relations Center +39 800
22 44 33, tu@ford.com.

Nederland. Ford Nederland B.V., Amsteldijk 216-217, Amsterdam, Nederland 1079 LK.
Customer Relations Center, Postbus 795, 1000 AT Amsterdam. 020
- 50 44 646 eller 707 703 777, klanten@ford.com.
Norge. Ford Motor Norge AS, Postboks 514, 1410 Kolbotn. Kundesenter, +47 800 56 105 eller
+47 22 57 90 99, infonor@ford.com.
Portugal. Ford Lusitana S.A., Avenida da Liberdada, 249, 6º / 7º andar, 1250-143 Lisboa.
Centro de Relações com Clientes, +351 808 200 556, clientes@ford.com.
Spania. Ford España S.L., Miniparc IV, Caléndula,13, 28109 Alcobendas, Madrid, Spania.
Centro de Relaciones con Clientes, +34 902 442 442, y correo electrónico: crcspain@ford.com.
Sverige. Ford Motor Company AB., Box 6046, 400 60 GÖTEBORG, Sverige. Kundservice, +46
31 707 10 10, fordkund@ford.com.
Sveits. Ford Motor Company (Switzerland) SA, Geerenstrasse 10, Postfach, 8304 Wallisellen.
Kundendienst, +41 (0) 445 111 445, assistch@ford.com.
Storbritannia. Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW,
England. Customer Relations Centre, P.O. Box 7597, Daventry, NN11 1DL, +44 0203 564
4444, correspo@ford.com.
USA. Ford Motor Company, 1 American Rd., Dearborn, MI 48126. Customer Relationship
Center, P.O. Box 6248, Dearborn, MI 48126

c. Informasjon samlet inn via MyFord® Mobile
Når du aktiverer MyFord® Mobile-kontoen din, samler vi inn informasjon om deg, herunder
epostadresse og det mobiltelefonnummeret du ønsker å knytte til tjenesten, og du blir bedt om å
oppgi navnet ditt under registreringen. Se personvernerklæringen som finnes på
www.MyFordMobile.com (for Nord-Amerika) eller www.MyFordMobile.eu (for Europa).
Vi og våre MyFord® Mobile-tjenesteleverandører kan samle inn, behandle, lagre og dele GPSog hastighetsdata (f.eks. kjøretøyets nåværende plassering og kjøreretning), kjøretøystatus og
informasjon (f.eks. kjøretøyets identifikasjonsnummer, serienummeret til det integrerte
modemet, ID-en til nøkkelen som brukes, dekktrykk, drivstoffnivå, batteristatus, oljenivå, status
for vinduer, dører, dørlåser, informasjon om alarmer og batterilading) samt kjørespesifikasjoner
(f.eks. setebeltevarsling, gasspedalstilling og bremsepedalstilling). Disse dataene blir samlet
referert til som "kjøretøyinformasjon".
Vi og våre MyFord® Mobile-tjenesteleverandører kan samle inn, bruke, behandle, lagre og dele
opplysninger om dine forespørsler (referert til som "tjenestedetaljer"), herunder:
•
mobiltelefonnummeret ditt, hvis oppgitt,

•
•
•

type forespørsel,
adresseopplysninger ved forespørsler om kjøreanvisninger, og
andre opplysninger du har oppgitt.

Personopplysningene vi samler inn om deg via appen og kjøretøyet/kjøretøyene du kobler til
appen, brukes for å gi deg tjenestene våre (innbefattet tjenestene ovenfor). I tillegg bruker vi
opplysningene i forbindelse med legitime formål som for eksempel å:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

tilby deg best mulige funksjoner og tjenester
gi deg mulighet til å styre bestemte kjøretøyfunksjoner
imøtekomme forespørslene dine og behandle eventuelle spørsmål du måtte ha
administrere og forbedre forretningsvirksomheten vår og relasjonen til deg som kunde •
vurdere kvaliteten på tjenestene som vi og forhandlerne tilbyr, samt tjenestene som
leverandørene våre leverer til oss på våre vegne, og å sende deg
markedsføringsmateriell ut fra hvilken kommunikasjon du foretrekker å motta
tilby deg en skreddersydd opplevelse og markedsføring
feilsøke problemer
drive research og utvikle nye og forbedrede produkter, tjenester, forretnings- og
markedsføringsstrategier
innfri lovpålagte krav eller forespørsler fra offentlige myndigheter
beskytte eller forsvare våre eller andres rettigheter eller aktiva
ivareta den personlige sikkerheten til enkeltpersoner
oppdage, forebygge eller på annen måte gripe tak i problemer knyttet til svindel,
sikkerhet, trygghet eller personvern

Kjøretøyinformasjon og tjenesteopplysninger kan bli knyttet til deg eller e-postadressen du har
knyttet til MyFord® Mobile. Vi kan sende deg e-postvarsler til e-postadressen du oppgir for å
bekrefte forespørsler eller handlinger, for eksempel registrering og fjerning av kjøretøy samt
tilbakestilling av passord, og dermed gjøre det mulig for deg å varsle oss hvis du ikke registrerte
den aktuelle forespørselen eller utførte den aktuelle handlingen.
Du får språklig melding i kjøretøyet angående GPS, som for eksempel følgende: "MyFord®
Mobile er aktiv. Den aktiverer kartfesting av kjøretøyet med GPS. Informer passasjerer. Du
finner flere opplysninger i instruksjonsboken. Ved å trykke på fortsett eller ved å kjøre går du
med på GPS-kartfesting."
I den utstrekning loven tillater det, kan vi (Ford Motor Company og andre selskaper i Ford Motor
Company-konsernet verden rundt) kombinere og bruke automatiserte beslutningsprosesser,
analysere kontoinformasjonen din / informasjonen vi samler inn når du bruker appen og
tjenestene, med annen informasjon vi har lagret om deg og andre kunder i forbindelse med
formålene som er skissert ovenfor. Eksempler kan være å analysere diagnostikkinformasjon
om kjøretøyet, gjennomføre tilbakekallinger, evaluere hvor effektivt markedsføringen og
kundeservicen vår fungerer, gjennomføre markedsanalyser samt identifisere og informere deg
om produkter eller tjenester du kan ha interesse av. Hvis du vil vite mer om hvilke andre typer
opplysninger vi kan lagre om deg, kan du se retningslinjene for personvern som vi har gitt deg
i forbindelse med andre Ford-produkter og -tjenester du mottar fra oss, og som du bl.a. finner
på det lokale Ford-nettstedet.

De automatiserte beslutningene vi tar, kan unntaksvis ha juridiske eller tilsvarende følger for
deg. Denne typen automatiserte beslutninger om deg tas kun i tilfeller der:
• beslutningene er nødvendige for at vi skal kunne inngå eller innfri en avtale med deg
• beslutningene er tillatte iht. lov
• du samtykker til at vi kan utføre automatiserte beslutningsprosesser
Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon om automatiserte beslutningsprosesser. Under
enkelte omstendigheter kan du også reise innvendinger mot at vi bruker automatiserte
beslutningsprosesser, eller be om at automatiserte beslutninger kontrolleres manuelt.

d.
På hvilket juridisk grunnlag bruker vi informasjonen din?
Vi kan bruke informasjonen din på flere juridiske grunnlag:
•

•

•

•
•
•

Som beskrevet ovenfor, må vi behandle bestemte personopplysninger for å innfri
avtalen vår med deg ved å levere tjenestene du har bedt om – for eksempel for å gi deg
mulighet til å bruke ladefunksjonene og styre bestemte kjøretøyfunksjoner, og for å
imøtekomme forespørsler du har gjort i appen, feilsøke problemer og sende deg
meldinger om transaksjoner.
Vi har ofte en legitim interesse i å behandle informasjonen din for bestemte formål – for
eksempel for å gi deg best mulige funksjoner og tjenester, tilby deg en skreddersydd
opplevelse og markedsføring, forutsi hvilke Ford-produkter eller -tjenester du kan ha
interesse av, administrere og forbedre forretningsvirksomheten vår og relasjonen til deg
som kunde, vurdere kvaliteten på tjenestene som vi og forhandlerne tilbyr, samt
tjenestene som leverandørene våre leverer til oss på våre vegne, utvikle nye og
forbedrede produkter, tjenester, forretnings- og markedsføringsstrategier, drive
research, beskytte eller forsvare våre eller andres rettigheter eller aktiva, og oppdage,
forebygge eller på annen måte gripe tak i problemer knyttet til svindel, sikkerhet,
trygghet eller personvern. Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre
legitime interesser, tar vi omfattende forholdsregler for å påse at personvernet ditt
ivaretas og at våre legitime interesser ikke overstyres av dine interesser eller
grunnleggende rettigheter og friheter.
Vi kan i visse situasjoner be om samtykke fra deg til å bruke informasjonen din (f.eks.
din geografiske plassering) til spesifikke formål. I tilfeller der vi kun kan bruke
personopplysningene dine etter samtykke fra deg, har du rett til når som helst å trekke
tilbake dette samtykket. Se avsnittet "Dine rettigheter" ovenfor hvis du vil ha mer
informasjon.
Vi kan bruke informasjonen din i tilfeller der vi mener det er nødvendig for å innfri et
lovpålagt krav.
Vi kan bruke informasjonen din i tilfeller der vi mener det er nødvendig for å ivareta
sikkerheten eller de viktige interessene til en person.
Vi kan bruke informasjonen din i forbindelse med bestemte formål som er i
offentlighetens interesse.

e.
Hvor informasjonen din lagres
Personopplysningene dine lagres lokalt på mobilenheten din, samt på serverne som vi og
serviceleverandørene våre drifter. Personopplysningene dine behandles iht. lokal lovgivning for
databeskyttelse, og kan bli overført til land i eller utenfor EØS (innbefattet USA). Landene som
vi overfører personopplysningene dine til, tilbyr kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse av
personopplysninger etter EU-kommisjonens vurdering. Hvis vi overfører personopplysninger til
land utenfor EØS, tar vi derfor omfattende forholdsregler i samsvar med våre lovpålagte
forpliktelser for å sikre at personopplysningene beskyttes tilfredsstillende uavhengig av hvilket
land de overføres til. Eksempler på slike forholdsregler kan være å innhente bindende
forsikringer fra tredjepartene som får tilgang til personopplysningene, om at
personopplysningene vil bli beskyttet med tilsvarende standarder som brukes i EØS. Kontakt
oss (se avsnittet "Slik kontakter du oss") hvis du vil vite mer om hvordan vi beskytter
personopplysningene dine når de overføres til land utenfor EØS, eller hvis du ønsker en kopi av
forholdsreglene vi tar for å beskytte personopplysningene dine når de overføres.

f.

Informasjon som deles med tredjepart

Du er innforstått med og samtykker til at dine identifiserbare personopplysninger deles med
MyFord® Mobile-tjenesteleverandører, herunder kartfestings- og skynettverksleveradører. Det
kreves av Fords tjenesteleverandører for MyFord® Mobile at de holder identifiserbare
personopplysninger konfidensielle, og de har ikke tillatelse til å bruke denne informasjonen til
andre formål enn å levere den tjenesten de utfører for Ford.
Ford vil ikke dele identifiserbare personopplysninger som er knyttet til appen med andre
tredjeparter for uavhengig bruk hos disse, men vi kan oppgi din personlig identifiserbare
informasjon til en tredjepart i tilfeller der vi mener det er nødvendig for å innfri et lovpålagt krav
eller forespørsler fra offentlige myndigheter, beskytte eller forsvare våre eller andres rettigheter
eller aktiva, ivareta den personlige sikkerheten til enkeltpersoner, eller oppdage, forebygge eller
på annen måte gripe tak i problemer knyttet til svindel, sikkerhet, trygghet eller personvern. Ved
omstendighetene som er angitt ovenfor, kan Ford og dets serviceleverandører avsløre
identifiserbare personopplysninger, uten varsel. Hvis du ikke samtykker til dette, skal du ikke
aktivere eller bruke MyFord® Mobile. Hvis du skulle ønske å trekke tilbake samtykket på et
senere tidspunkt, må du da umiddelbart slutte å bruke MyFord® Mobile og slette kontoen din.
g. Avidentifisert, identifiserbare upersonlige opplysninger
Ford kan avidentifisere bestemt informasjon som er samlet inn i forbindelse med tjenesten
(Avidentifisert informasjon). Denne avidentifiserte informasjonen inneholder ingen
identifiserbare personopplysninger. Avidentifisert informasjon kan bli brukt globalt for alle formål
av Ford, Ford-tilsluttede selskaper og utvalgte kontraktører. Hvis du ikke samtykker til bruk
av avidentifisert informasjon, skal du ikke aktivere eller bruke MyFord® Mobile. Hvis du
skulle ønske å trekke tilbake samtykket på et senere tidspunkt, må du da umiddelbart slutte å
bruke MyFord® Mobile og slette kontoen din.

h. Personvern ved kommunikasjon via trådløse nettverk
Fordi MyFord® Mobile leverer tjeneste via trådløse nettverk, kan vi ikke love at vår
kommunikasjon ikke vil bli oppfanget av andre. Du går med på, i størst mulig utstrekning etter
gjeldende lov, at vi ikke vil bli gjort ansvarlige for noen skade av noe tap av personvern som
oppstår ved kommunikasjon over slike nettverk.
Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine identifiserbare personopplysninger, kan vi ikke
garantere for sikkerheten for dine identifiserbare personopplysninger som overføres til andre
nettsteder. Alle overføringer skjer på din egen risiko. Når du sender identifiserbare
personopplysninger til oss, brukes Secure Socket Layers (eller SSL) eller tilsvarende teknologi
for å beskytte dine identifiserbare personopplysninger under overføringen.
Alle identifiserbare personopplysninger som du oppgir til oss eller som samles inn fra kjøretøyet,
blir kryptert under overføring og lagres på våre tjenesteleverandørers sikre servere. Straks vi
har mottatt opplysningene dine, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å
forsøke å hindre uautorisert tilgang. Der vi har gitt deg et passord (eller der du har valgt et) som
gir deg tilgang til bestemte deler av appen eller funksjonene, er du ansvarlig for å holde dette
passordet konfidensielt. Vi ber om at du ikke deler et passord med noen andre.
i. Hvor lenge lagrer vi informasjonen din?
Informasjonen din lagres i identifiserbar form kun så lenge det er nødvendig for formålene i
denne personvernerklæringen. Dette betyr generelt sett at informasjonen lagres så lenge ett av
følgende punkter gjelder:
-

vi trenger informasjonen for å levere tjenestene våre til deg
vi trenger informasjonen for å innfri formålet som du sendte inn eller vi samlet inn
informasjonen for
vi trenger informasjonen din for å beskytte og forsvare rettighetene og aktivaene våre
(dette tidsrommet er vanligvis sammenfallende med foreldelsesfristen i din jurisdiksjon) vi er pålagt ved lov eller forskrift å lagre informasjon din
j. Personvern for barn

Appen vil ikke tilsiktet samle inn personopplysninger fra barn under 16 år.
8. Ansvar og tvister
a. Ansvarsbegrensning
I størst mulig utstrekning etter gjeldende lov skal ikke Ford, deres tilknyttede selskaper,
herunder ditt lokale Ford-selskap eller datterselskaper eller forhandlere, samt deres direktører,
funksjonærer, ansatte, agenter eller andre representanter, holdes ansvarlig for noen direkte,
indirekte, spesielle, tilfeldige, årsaksmessige, straffende eller forverrende skader (inkludert men
ikke begrenset til skader som skyldes tap av data, inntekt, profitt, tap av eller skade på eiendom

samt tredjepartskrav), eller andre skader av noe slag som måtte oppstå som følge av eller i
forbindelse med, MyFord® Mobile; materialer, informasjon, kvalifisering eller anbefalinger som
forekommer i MyFord® Mobile; programvare, verktøy, tips, produkter eller tjenester som tilbys
eller inngår i eller som annonseres på MyFord® Mobile; kobling som gis på MyFord® Mobile;
eller brudd på konto eller passord, uavhengig av om Ford er informert om muligheten for slik
skade eller ikke. Og ikke i noe fall skal noen MyFord® Mobile-leverandør være ansvarlig for
noen indirekte, spesielle, tilfeldige, etterfølgende, straffende eller forverrede skader (inkludert,
men ikke begrenset til skader som skyldes tap av data, inntekt, profitt, tap av eller skade på
eiendom og krav fra tredjepart) som skyldes eller står i forbindelse med bruken av eller ytelsen
til slike tjenester. Denne ansvarsfraskrivelsen skal gjelde i størst mulig utstrekning etter
gjeldende lov. Denne bestemmelsen skal gjelde etter at retten din til å bruke MyFord® Mobile
er opphørt. Ved å bruke MyFord® Mobile vedgår du at du vil være fullt ansvarlig for alle skader
som direkte eller indirekte skyldes bruken av MyFord® Mobile. DET GIS INGEN ANDRE
GARANTIER I FORBINDELSE MED MYFORD® MOBILE ENN DE SOM EVENTUELT
UTTRYKKELIG BLIR GITT FOR DET NYE KJØRETØYET DITT.
b. Skadesløsholdelse
Du samtykker til å holde Ford, deres tilknyttede selskaper, herunder ditt lokale Ford-selskap og
datterselskaper, deres respektive forhandlere, forhandlerforeninger og annonse- og
reklamebyråer, samt deres direktører, funksjonærer og aksjonærer, ansatte, agenter eller andre
representanter, skadesløse mot alle krav, alt ansvar, skader og kostnader, herunder alle
juridiske honorarer og kostnader som oppstår som følge av din bruk av MyFord® Mobile eller
dens tjenester eller funksjoner, ditt brudd eller påstått brudd på de gjeldende vilkårene,
personvernerklæringen, lisensavtaler eller tilknyttede merknader, og/eller ditt brudd eller påstått
brudd på tredjeparts åndsverksrettigheter eller andre rettigheter. Ford forbeholder seg retten til
å overta det eksklusive forsvar og kontrollen av alle saker med forbehold om skadesløsholdelse
av deg, og i så fall går du med på å samarbeide med Fords forsvar mot slikt krav. Du bekrefter
og går med på at Ford ikke har noe ansvar eller forpliktelse for undersøkelse, forsvar, avtale
eller ettergivelse av en tredjeparts krav om overtredelse av åndsverksrettigheter. Denne
bestemmelsen skal gjelde etter at disse vilkårene og retten din til å bruke MyFord® Mobile er
opphørt.
c. Konfliktløsing
Alle krav, konflikter eller kontroverser (på grunnlag av kontrakt eller erstatningsbetingede
forhold, i følge lov eller regulering, eller på annet vis, og enten de er tidligere, nåværende eller
fremtidige) som skyldes eller er relatert til:
• disse vilkårene, personvernerklæringen, lisensavtaler og tilknyttede merknader;
• feil forbundet med MyFord® Mobile;
• all annonsering og reklame relatert til MyFord® Mobile, dets tjenester eller funksjoner,
eller MyFord® Mobile-appen;
• MyFord® Mobile-overføringer; eller
• forhold som skyldes disse vilkårene (medregnet forhold med tredjeparter som ikke er
parter i disse vilkårene) (kollektive Krav),

vil bli henvist til og bestemt av bindende voldgift styrt av Federal Arbitration Act og administrert
av American Arbitration Association etter deres regler for løsing av forbrukerrelaterte tvister,
eller andre gjensidig godtatte prosedyrer i følge gjeldende lover i USA.
Fordi denne måten å løse tvister på er personlig og individuell og er en eksklusiv metode for
løsing av slike tvister, går du videre med på, i størst mulig utstrekning etter gjeldende lov, å
frafalle alle rettigheter du kan ha, til å innlede eller delta i noen gruppe eller gruppeomfattende
voldgift mot Ford relatert til noe som helst krav. Denne bestemmelsen skal gjelde etter at retten
din til å bruke MyFord® Mobile er opphørt.
Til tross for det som er nevn ovenfor, er dette avsnitt 8 (c) for MyFord® Mobile-kunder i
Nederland gjenstand for Fords godkjennelse av å gi deg minst én måned fra datoen da denne
bestemmelsen ble påberopt skriftlig til deg, slik at du kan velge konfliktløsing av den rettsinstans
som har domsmyndighet etter gjeldende lov.
d. Styrende rett
Hvis ikke, og i den grad, lokal eller gjeldende lov krever noe annet, skal disse vilkårene styres
av og tolkes i henhold til eksisterende lover for State of Michigan, United States of America,
uten hensyn til noen motstridende valg av rettsbestemmelser. Du samtykker til den eksklusive
personlige domsmyndighet og -sted for en hvilken som helst stat eller føderal rett i Wayne
County, Michigan, i den grad at det gis samtykke til alle rettsprosedyrer, imidlertid gitt at det
forannevnte ikke på noen måte skal forringe eller begrense noen meglings- og
voldgiftsprosedyrer som er vist i disse vilkårene. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter
for internasjonalt kjøp og salg av varer, skal ikke gjelde.
Til tross for det som er nevn ovenfor, skal disse vilkårene forstås i sammenheng med gjeldende
nasjonale forbruker- og databeskyttelseslover der du til vanlig er bosatt. Rettsinstanser under
domsmyndighet av det sted der du har ditt bosted, er kompetente for alle handlinger som
skyldes bruken din av MyFord® Mobile eller disse vilkårene. For MyFord® Mobile-kunder i
Nederland er dette avsnittet 8 (d) gjenstand for Fords godkjennelse av å gi deg minst én måned
fra datoen da denne bestemmelsen ble påberopt skriftlig til deg, slik at du kan velge
konfliktløsing av den rettsinstans som har domsmyndighet etter gjeldende lov.
9. MyFord® Mobile lisensavtaler
Med mindre og i den grad det ikke er gitt annen informasjon er det Ford, deres datterselskaper
eller tilknyttede selskaper som eier, kontrollerer og har lisens på appen (herunder tidligere,
nåværende og fremtidige versjoner) og alt innholdet som er inkludert i, på eller som på annen
måte utgjør en del av appen ("Materialene"). Innholdet i appen, medregnet utvelgelsen,
koordinasjonen og arrangementet for appen, er beskyttet av verdensomspennende copyright,
varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen eiendomsrett, lover og
avtalebestemmelser, enten en copyrightmerknad eller en eiendomsrettmarkering foreligger eller
ikke. Du går med på å etterkomme alle verdensomspennende lover om copyright under bruk av
denne appen, og å hindre uautorisert kopiering av innholdet, kildekoden eller Materialene. Med

unntak av, slik det uttrykkelig er angitt her, at Ford ikke gir deg noen uttrykt eller underforstått
rett under noen patenter, varemerker eller copyrightrettigheter.
Underlagt ditt fortsatte samtykke til disse vilkårene, gir Ford deg en ikke eksklusiv, ikke
overførbar. begrenset rett til å åpne, se på, bruke, vise og lytte til denne appen, kun for ikke
kommersiell bruk. Ford gir deg rett til å laste ned appen kun til personlig bruk, ikke kommersiell
bruk. Alle rettigheter, all hjemmel og andel i appen, som ikke er gitt deg skriftlig i disse
vilkårene, er reservert av Ford og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, og dets
lisensgivere. Du går med på å ikke bestride Fords krav på eierskap eller gyldigheten av dets
rettigheter når det gjelder apper og funksjoner.
Ford kan innstille eller avbryte alle rettighetene og tillatelsene dine når som helst og uten grunn.
Hvis du bryter noen av vilkårene, opphører rettighetene du har under dette avsnittet
umiddelbart, og Ford kan stanse tilgangen din til MyFord® Mobile uten varsel og uten refusjon
av avgifter, hvis anvendt. Alle rettigheter eller tillatelser som er gitt deg av Ford, er underlagt
følgende forpliktelser og restriksjoner:
1. du må beholde alle copyright- og andre rettighetsmerknader som finnes her og på alle
tillatte kopier;
2. du kan ikke kopiere, skrive ut, endre, distribuere, oversette, portere, publisere, tildele,
overføre, selge, leie ut eller på annen måte distribuere Materialene på noen måte, eller på noen
måte mangfoldiggjøre eller vise dem offentlig, fremføre eller på annen måte bruke dem for noe
offentlig eller kommersielt formål;
3. du kan ikke, og heller ikke la tredjeparter på dine vegne, kommersielt utnytte appen,
funksjoner, Materialer eller underliggende data, inkludert, men ikke begrenset til, å opprette
utledede arbeider av innholdet, funksjoner, materialer, bruke datavinning, roboter eller
tilsvarende datainnhentings- og uttrekksverktøy på appen, opprette en database, systematisk
laste ned og lagre noe eller alt av materialet fra appen eller nettsteder, koble til eller ramme inn
deler av materialet, trekke ut, utlede eller forsøke å trekke ut eller utlede noen kildekode eller
struktur av alle eller deler av materialet eller appen med omvendt utvikling, demontering,
dekompilering eller med andre metoder;
4. du kan ikke overføre appen til noen andre hvis det ikke er for denne personens eget ikke
kommersielle bruk, og du gjør dem oppmerksomme på, og de går med på, forpliktelsene som
følger av disse vilkårene;
5. du kan ikke bruke appen med annet innhold eller på en måte som er ulovlig, truende,
grovkornet, plagsom, ærekrenkende, injurierende, villedende, bedragersk, inntrengende i
andres privatliv, skadevoldende eller som inneholder uttrykte eller malende beskrivelser, og
bruken din kan heller ikke diskriminere, plage, fornedre eller true et individ eller en gruppe
individer på grunn av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller uførhet; 6. du
kan ikke bruke appen med annet innhold eller på en måte slik at du utgir deg for å være en
person, en bedrift eller en enhet, medregnet Ford, dets tilknyttede selskaper eller tilknyttede
tredjeparter, og dets og deres ansatte og agenter;
7. du kan ikke gripe inn i eller forsøke å gripe inn i, forstyrre eller forsøke å forstyrre
Fordserverne, eller nekte å adlyde noen nettverkstilgangs- eller sikkerhetskrav, policyer,
direktiver, prosedyrer eller regler fra Ford;

8. du kan ikke bruke appen som et middel til å engasjere deg i en handling som virker
dårlig på, virker nedsettende på, eller virker negativt på Fords omdømme eller goodwill, som
bestemt etter Fords eget skjønn;
9. Du kan ikke bruke appen med annet innhold eller på en måte som står i forbindelse med
vokseninnhold eller fremmer illegal virksomhet, spill, eller salg av tobakk eller alkohol; og
10. Hvis du ikke er den som betaler for mobiltelefonen eller den håndholdte enheten som
brukes med appen, antas det at du har fått tillatelse fra den som betaler, til å bruke appen
eller funksjoner.
10. Instruksjonsboken
Før du bruker systemet, skal du lese og følge alle instruksjoner og all sikkerhetsinformasjon
som står i brukerhåndboken ("Instruksjonsboken"). Hvis du ikke følger forholdsreglene i denne
instruksjonsboken, kan det føre til ulykke eller andre alvorlige konsekvenser.
Når instruksjonsboken oppbevares i kjøretøyet, er den alltid klar som referanse for deg og andre
brukere som er ukjent med systemet. Sørg for at alle personer som bruker systemet for første
gang, har tilgang til instruksjonsboken, og at de leser instruksjonene og
sikkerhetsinformasjonen grundig.
11. Mer informasjon
For mer informasjon om MyFord® Mobile, se www.MyFordMobile.com (for Nord-Amerika) eller
www.MyFordMobile.eu (for Europa). Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager, kontakter
du ditt lokale Ford-kundesenter (se del 7b for kontaktinformasjon).
Ved å merke av for ditt samtykke på forespørsel, vil du, brukeren ("Bruker", "Jeg", "du" eller
"din"), samtykke til å være underlagt vilkårene uansett om du har lest dem eller ikke. Hvis du
ikke går med på disse vilkårene, kan du ikke bruke eller aktivere MyFord® Mobile-funksjoner.
Ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at du er 18 år eller eldre, eller over
myndighetsalder slik den er bestemt av lover i staten, nasjonen eller provinsen der du bor, for å
kunne godta disse vilkårene og påta deg de forpliktelsene som er lagt fram i disse vilkårene.
Videre går du med på å gjøre alle andre førere, passasjerer eller gjester av kjøretøyet
oppmerksomme på disse vilkårene og underlegges dem disse vilkårene. Du er ene og alene
ansvarlig for bruken av MyFord® Mobile-appen og dens funksjoner for kjøretøyet ditt, selv om
det ikke er du selv som bruker MyFord® Mobile-appen eller funksjoner, og selv om du senere
påstår at en annen persons bruk ikke var godkjent.
Du må gå med på disse vilkårene før du kan få tilgang til MyFord® Mobile. MyFord® Mobile er
ment for levering av innhold, og ved å laste ned MyFord® Mobile og velge hvilket innhold du
ønsker å motta, ber du om slikt innhold og samtykker til å motta det. Vær klar over at i
forbindelse med bruken din av MyFord® Mobile, kan mobiltelefonkostnader påløpe. Og når du
aktiverer MyFord® Mobile-kontoen din, samler vi inn informasjon om deg, medregnet
epostadresser og det mobiltelefonnummeret du ønsker å knytte til tjenesten, og du blir bedt om
å oppgi navnet ditt under registreringen. I bestemte tilfeller kan kjøretøyets posisjonsdata, som
GPS-data, bli samlet inn, noe som kan brukes til å fastslå hastighet og kjøreretning. Se

MyFord® Mobile App personvernerklæring ovenfor. Legg også merke til at, i størst mulige
utstrekning etter gjeldende lov, ikke i noe fall skal Ford eller noen MyFord® Mobile-leverandør
være ansvarlig for noen direkte eller indirekte, spesielle, tilfeldige, årsaksmessige, straffende
eller forverrede skader (inkludert men ikke begrenset til skader som skyldes tap av data, inntekt,
profitt, tap av eller skade på eiendom og krav fra tredjepart) som skyldes eller står i forbindelse
med bruken av eller ytelsen til MyFord® Mobile. Og ved å bruke MyFord® Mobile går du med
på å holde Ford og dets tilsluttede selskaper og datterselskaper, deres respektive distributører,
forhandlere, forhandlerforeninger og annonse- og reklamebyråer, sammen med deres
respektive direktører, funksjonærer og aksjonærer, ansatte, agenter eller andre representanter
skadesløse mot alle krav, alt ansvar, skader og kostnader, medregnet alle juridiske honorarer
og kostnader som skyldes bruken din av MyFord® Mobile eller dets funksjoner, dine brudd eller
angivelige brudd på disse vilkårene, personvernerklæringen, lisensavtaler eller tilhørende
merknader, og dine brudd eller angivelige brudd på åndsverksrettigheter eller andre rettigheter
for tredjepart.
Ikrafttredelsesdato: 26 juni 2018
Anerkjennelser
MyFord® Mobile-appen inneholder programvare som er lisensiert under Apache 2.0-lisensen og
utvikles av følgende:
Copyright 1999–2014 Apache Software Foundation.
Copyright (C) 2012–2013 Square, Inc.
Copyright (C) 2010–2012 The Android Open Source Project.
@author Alexander Y. Kleymenov
Med deler av Mark Miller, Copyright (C) 2011 Google Inc.
Copyright 2010 The Closure Compiler Authors.
Copyright (c) 2008 Google.
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med enerett.
Copyright 2013 Canonical Ltd.
Copyright (c) 2013-2015 by appPlant UG. Med enerett.
Copyright 2013 Research In Motion Limited
Copyright (c) 2011–2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/) Copyright
(c) 2013 AFNetworking (http://afnetworking.com/)

Lisensiert under Apache License, Version 2.0 (Lisensen). Du kan bare bruke denne filen i
forståelse med lisensen. Du kan skaffe en kopi av lisensen på
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Hvis det ikke kreves av gjeldende lov eller er skriftlig avtalt, distribueres programvaren under
Lisens på en SLIK-DEN-ER-BASIS, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOE
SLAG, enten uttrykt eller underforstått. Se lisensen for det bestemte språk, som styrer tillatelser
og begrensninger under lisensen.
MyFord® Mobile-appen har programvare som er utviklet av: Copyright
2009 Matt Gallagher. Med enerett.

MyFord® Mobile-appen har programvare som er utviklet av:
Copyright (c) 2012, Artur Adib <aadib@mozilla.com>Med enerett.
Du kan bruke dette prosjektet i henhold til den nye BSD-lisensen slik:
Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt under
forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt:
Redistribusjoner av kildekode må beholde copyrightmerknaden ovenfor, denne listen med
betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
Redistribusjoner på binær form må gjengi copyrightmerknaden ovenfor, denne listen med
betingelser, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjoner eller annet materiale som følger
med distribusjonen.
Verken navnet Artur Adib eller navnene på bidragsyterne kan brukes som bifall eller reklame for
produkter som er utledet av denne programvaren, uten skriftlig forhåndstillatelse.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV COPYRIGHT-INNEHAVERNE OG
BIDRAGSYTERNE SLIK DEN ER,
OG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, MEDREGNET, MEN IKKE
BEGRENSET TIL
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT
FORMÅL
FRASKRIVES. IKKE I NOE FALL SKAL ARTUR ADIB VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER,
VERKEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, ERSTATNINGSMESSIGE ELLER
FØLGESKADER (MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV
ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; BRUKSTAP, DATA ELLER PROFITT; ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD, UANSETT ÅRSAK OG I HENHOLD TIL NOEN ANSVARSLÆRE,
ENTEN DET ER PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
ERSTATNINGSBETINGEDE FORHOLD (MEDREGNET UAKTSOMHET ELLER ANNEN
MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE UT FRA BRUKEN AV DENNE
PROGRAMVAREN, SELV ETTER Å HA FÅTT RÅD OM AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ.
MyFord® Mobile-appen har programvare som er utviklet av de følgende:
Copyright (c) 2008 Ariel Flesler – aflesler(at)gmail(dot)com. http://flesler.blogspot.com Lisensiert
under BSD (http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php) Dato: 5/15/2008.
Copyright © 2010–2014 Vladimir Agafonkin, 2010–2011 CloudMade. Maps ©
OpenStreetMapbidragsytere. Med enerett.
Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt under
forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt:
1.
Redistribusjoner av kildekode må beholde copyrightmerknaden ovenfor, denne listen
med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
2.
Redistribusjoner på binær form må gjengi copyrightmerknaden ovenfor, denne listen
med betingelser, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjoner eller annet materiale som
følger med distribusjonen.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV COPYRIGHTINNEHAVERNE OG
BIDRAGSYTERNE SLIK DEN ER, OG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE

GARANTIENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL,
FRASKRIVES. IKKE I NOE FALL SKAL COPYRIGHTINNEHAVER ELLER BIDRAGSYTERE
VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER, VERKEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE,
SPESIELLE, ERSTATNINGSMESSIGE ELLER FØLGESKADER (MEDREGNET, MEN IKKE
BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER
BRUKSTAP, DATA ELLER PROFITT; ELLER FORRETNINGSAVBRUDD, UANSETT ÅRSAK
OG I HENHOLD TIL NOEN ANSVARSLÆRE, ENTEN DET ER PÅ GRUNNLAG AV
KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ERSTATNINGSBETINGEDE FORHOLD
(MEDREGNET UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM
HELST MÅTE UT FRA BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV ETTER Å HA FÅTT
RÅD OM AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ.
Copyright (c) 2010–2011, Christian Johansen, christian@cjohansen.no. Med enerett.
Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt under
forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt:
Redistribusjoner av kildekode må beholde copyrightmerknaden ovenfor, denne listen med
betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
Redistribusjoner på binær form må gjengi copyrightmerknaden ovenfor, denne listen med
betingelser, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjoner eller annet materiale som følger
med distribusjonen.
Verken navnet Christian Johansen eller navnene på bidragsyterne kan brukes til å bifalle eller
reklamere for produkter som er utledet av denne programvaren, uten skriftlig forhåndstillatelse.
Copyright 2009–2011 Urban Airship Inc. Med enerett.
Redistribusjon og bruk i kildeform og binær form, med eller uten endring, er tillatt under
forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt:
1.
Redistribusjoner av kildekode må beholde copyrightmerknaden ovenfor, denne listen
med betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
2.
Redistribusjoner på binær form må gjengi copyrightmerknaden ovenfor, denne listen
med betingelser, og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjoner eller annet materiale som
følger med distribusjonen.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV URBAN AIRSHIP INC SLIK DEN ER, OG ALLE
UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, MEDREGNET, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE OM SALGBARHET OG
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. IKKE I NOE FALL SKAL URBAN
AIRSHIP INC ELLER BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER, VERKEN
DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, ERSTATNINGSMESSIGE ELLER
FØLGESKADER (MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV
ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; BRUKSTAP, DATA ELLER PROFITT; ELLER
FORRETNINGSAVBRUDD, UANSETT ÅRSAK OG I HENHOLD TIL NOEN ANSVARSLÆRE,
ENTEN DET ER PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER
ERSTATNINGSBETINGEDE FORHOLD (MEDREGNET UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN
MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE UT FRA BRUKEN AV DENNE
PROGRAMVAREN, SELV ETTER Å HA FÅTT RÅD OM AT SLIK SKADE KAN OPPSTÅ.

MyFord® Mobile-appen inneholder programvare som er lisensiert under MIT-lisensen og
utvikles av følgende:
Copyright (c) 2015 Eddy Verbruggen
Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js bidragsytere, momentjs.com, Copyright (c) 2011–2012
Tim Wood.
Copyright (c) 2009–2013 Jeremy Ashkenas, DocumentCloud Inc.
HTML5 Shiv v3.6.2 | @afarkas @jdalton @jon_neal @rem | MIT/GPL2-lisensiert. Ford velger å
bruke HTML5 Shiv v3.6.2 under MIT-lisensen. Copyright (c) 2012 Scott Jehl og Filament Group,
Inc.
Copyright (c) 2011 Jan Mühlemann
Copyright (c) 2013 phonostar
Copyright (c) 2012 Jack Moore – jacklmoore.com
Copyright (c) 2013 "Cowboy" Ben Alman, https://github.com/cowboy/jquery-tiny-pubsub.
Copyright 2011, John Resig, dobbeltlisensiert under MIT eller GPL Version 2-lisenser. Ford
velger å bruke jQuery JavaScript Library v1.5.1 under MIT-lisensen. Omfatter Sizzle.js,
http://sizzlejs.com/, Copyright 2011, The Dojo Foundation, utgitt under MIT-, BSD- og
GPLlisensene. Ford velger å bruke Sizzle.js under MIT-lisensen.
Copyright 2012 jQuery Foundation og andre bidragsytere, herunder Sizzle.js, http://sizzlejs.com.
Copyright (c) 2012 Adobe Systems, inc., del-copyright (c) 2012 Olivier Louvignes Copyright (c)
2012 Bob Easterday, Adobe Systems
Copyright (c) 2010 Ryan McGrath
Copyright (c) 2012 Artur Adib
Copyright 2009–2013 Kristopher Michael Kowal
Copyright 2009–2012 Kristopher Michael Kowal. Med enerett.
Med deler av Tyler Close, Copyright 2007–2009 Tyler Close
Copyright 2009, 2010, 2011 Isaac Z. Schlueter. Med enerett
MIT-lisens:
Tillatelse gis hermed gratis til alle som mottar en kopi av denne programvaren og tilhørende
dokumentasjonsfiler (Programvaren), til å bruke programvaren uten restriksjoner, medregnet
uten begrensning retten til å bruke, kopiere, endre, flette, publisere, dellisensiere og selge
kopier av programvaren, og til å gi tillatelse til personer som programvaren er tilstillet, til å gjøre
det, med følgende betingelser:
Copyrightmerknaden ovenfor og denne tillatelsesmerknaden skal tas med på alle kopier eller
større deler av programvaren.
PROGRAMVAREN LEVERES SLIK DEN ER, UTEN NOEN SLAGS GARANTIER, UTTRYKTE
ELLER UNDERFORSTÅTTE, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIENE OM
SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG KRENKELSE. IKKE I NOE
FALL SKAL FORFATTERNE ELLER COPYRIGHTINNEHAVERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR
NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ERSTATNINGSFORHOLD PÅ GRUNNLAG AV
KONTRAKTSFORHOLD, ERSTATNINGSBETINGEDE ELLER ANDRE FORHOLD SOM
SKYLDES, I ELLER IKKE I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, ELLER ANNEN
BEFATNING MED PROGRAMVAREN.

06262018

