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Produktschema för TomTom Telematics allmänna villkor – villkor för
Produktuthyrning
Tillsammans med TomTom Telematics allmänna villkor gäller följande punkter för uthyrning av TomToms Produkter.

1 – Kundens åtaganden och skyldigheter
1.1 Kunden skall: (I) fungera som ansvarig användare av Produkten; (II) endast använda Produkten för sitt syfte och på ett noggrant och korrekt sätt i enlighet med TomToms instruktioner och
specifikationer; (III) se till att alla begränsningar och skyldigheter som ålagts den enligt Kontraktet
gäller i samma grad för dess Partnerbolag och Användare; och (IV) se till att alla sådana Partnerbolag och Användare fullt ut efterlever alla sådana begräsningar och skyldigheter.
1.2 Kunden skall returnera Produkterna efter uppsägning av Kontraktet. Vid retur skall Produkterna vara i väsentligen samma skick som vid första mottagandet, med undantag för normalt
slitage. Kunden skall på lämpligt sätt förpacka alla Produkter som returneras och ansvara för
eventuella skador som orsakas under returleveransen.
1.3 Kunden skall ansvara för och på begäran betala till TomTom den nya ersättningskostnaden
för eventuella förlorade eller väsentligt skadade Produkter. Kunden skall ansvara för betalningar
av hyra tills det datum då TomToms mottar ersättningskostnaden. ”Väsentligt skadad” i denna
punkt innebär alla skador på Produkterna som är så allvarliga att reparationskostnaden motsvarar eller överstiger 50 % av Produkternas skäliga marknadsvärde vid den tidpunkten.
1.4 Utan TomToms föregående skriftliga medgivande får Kunden inte sälja, pantsätta, tilldela,
vidareuthyra, ta bort, ändra, modifiera eller reparera Produkter och Produkterna skall alltid förbli
under Kundens omedelbara kontroll, övervakning och ledning.
1.5 Kunden skall följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser som gäller Produkterna. Kunden
skall samarbeta fullt ut och tillhandahålla rimlig hjälp till TomTom i händelse av att TomTom
återkallar någon av eller alla sina Produkter.

2 – Leverans av Produkter
2.1 Leverans av TomTom skall anses ha utförts enligt vad som avtalats i Kontraktet. Transport
av Produkterna till Kunden skall utföras enlighet med villkoren i Kontraktet. Leveransen skall vara
fraktfri och inkludera försäkring (CIP Incoterms 2010), om inte annat avtalats. TomTom har rätt
att genomföra leveransen i flera steg och varje leveransetapp kan faktureras separat.
2.2 Produkterna som skall levereras av TomTom till Kunden listas i Orderbekräftelsen och alla
Ordrar som läggs av Kunden är föremål för tillgänglighet. Ett avtalat leveransdatum är inte en
sista tidsfrist, såvida inte annat uttryckligen avtalats skriftligen. TomTom kommer att göra sitt
bästa för att leverera Produkten i rätt tid.
2.3 Om leverans skedde enligt Kontraktet och Kunden vägrar eller underlåter att ta Produkterna i besittning utan legitim orsak måste Kunden trots detta fullgöra sina betalningsskyldigheter.
Under sådana omständigheter kommer Produkterna att förvaras på Kundens risk och bekostnad.

3 – Inspektion och anspråk
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3.1 Kunden är skyldig att inspektera, eller arrangera en inspektion, av Produkterna vid leveransen, eller åtminstone så snart som möjligt därefter. I detta hänseende är Kunden tvungen att
säkerställa att Produkterna uppfyller kraven i Kontraktet, närmare bestämt: (I) att rätt Produkter
har levererats; (II) att mängden överensstämmer med den mängd som anges i Kontraktet; (III)
att de levererade Produkterna uppfyller de överenskomna kvalitetskraven, eller, i avsaknad av
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ett sådant avtal, uppfyller de fastställda kraven för normalt bruk eller handelsbruk. Om ett fel
upptäcks är Kunden enligt Kontraktet förpliktigad att skriftligen omgående underrätta TomTom därom, samt specificera vilken typ av anspråk det rör sig om.
3.2 Efter att ha meddelat motparten om sitt anspråk i lämplig tid, är Kunden skyldig att
kvarhålla Produkterna tills TomTom har haft möjlighet att inspektera dem, eller tills TomTom
meddelar Kunden att man avstår från sin rätt att inspektera Produkterna. Produkterna kan endast returneras till TomTom efter att företaget har lämnat ett skriftligt förhandsgodkännande
(e-post godtas) och i enlighet med de villkor som TomTom har fastställt. Om TomTom finner
att kravet är legitimt skall det, efter eget gottfinnande, ersätta Produkterna eller utfärda en
kreditnota.
3.3 Kunden måste alltid se till att levererade Produkter förvaras i gott skick. Om Kunden
skulle underlåta att uppfylla denna bestämmelse kommer dess återställningsrätt att förfalla.

4 – Bevaring av äganderätt
4.1 TomTom skall behålla all ägande- och nyttjanderätt till Produkterna. Ingen äganderätt
eller annan rättighet till Produkterna skall överföras till Kunden, förutom de rättigheter som
uttryckligen ges häri.
4.2 Kunden får inte ta bort eller täcka någon bild på Produkterna som visar TomToms äganderätt.
4.3 Om någon tredje part hävdar eller avser att hävda eller utövar eller avser att utöva någon
rättighet till Produkterna skall Kunden omedelbart: (I) Informera TomTom om detta skriftligen;
och (II) skriftligen informera de berörda tredje parterna om TomToms äganderätt till den Produkten.
4.4 Om Kunden är i dröjsmål enligt Kontraktet, eller om det finns god anledning att tro
att Kunden skulle försumma någon av sina betalningsskyldigheter, har TomTom rätt att på
Kundens bekostnad avinstallera och ta Produkter som tillhör TomTom ur Kundens ägo eller
från en tredje part som förvarar Produkterna på Kundens uppdrag. Kunden måste bistå med
all nödvändig assistans vid avinstallationen och flytten och är skyldig att, om det krävs, betala
en skälig summa för att avinstallationen och flytten skall kunna genomföras.
4.5 Kunden skall förvara Produkterna separat från alla andra varor som innehas av Kunden
så att de fortfarande enkelt kan identifieras som TomToms egendom; och (I) upprätthålla Produkterna i tillfredsställande skick och hålla dem försäkrade mot risker till deras fulla pris från
leveransdagen; och (II) meddela TomTom omedelbart om den blir föremål för någon av de
händelser som anges i punkt 3.2 eller punkt 3.3 i TomTom Telematics allmänna villkor. (III) ge
TomTom sådan information angående Produkterna som TomTom ibland kan kräva.

5 – Försäkring av Produkter
Kunden skall hålla Produkterna försäkrade mot alla risker för förlust eller skada från alla orsaker för inte mindre än det fulla ersättningsvärdet därav och skall vid begäran förse TomTom
med bevis på detta.
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