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VISIONLINK™ – VILKÅR FOR BRUK OG SLUTTBRUKERS LISENSAVTALE 

VELKOMMEN TIL VISIONLINK™. Dette er de generelle vilkårene og betingelsene og sluttbrukers lisensavtale (med fellesbetegnelse: 
“Vilkårene for bruk” eller “VFB”) som gjelder den applikasjonsbaserte overvåkingstjenesten (sammen med alle relaterte mobile 
applikasjoner, nedlastede programvarer, tjenester og API-er, “VisionLink-tjeneste”) laget av VirtualSite Solutions LLC (“VSS”, “vi” eller 
“oss”). Vert og distributør er enten Trimble Inc. og deres tilknyttede selskaper (“Trimble”) eller Caterpillar Inc. og deres tilknyttede 
selskaper (“Caterpillar”). Den gjøres tilgjengelig gjennom denne VisionLink-nettportalen (“Nettstedet”) til forretninger og profesjonelle. 

Du, en enkeltperson eller et enkelt selskap eller juridisk enhet og personell tilknyttet virksomheten din (med fellesbetegnelse: “du” eller 
“Kunden”), vil bli gitt tilgang til å bruke “VisionLink-tjenesten” for intern bruk i virksomheten, betinget av kjøp av et eller flere VisionLink 
tjenesteabonnement(er) (hvert et “Tjenesteabonnement”) og at disse VFB godtas. Hvis du godtar disse VFB på vegne av et selskap eller 
en annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å kontraktsrettslig forplikte en slik enhet og dens personell. 

Enten du kjøper eller får ditt/dine VisionLink tjenesteabonnement(er) direkte fra Caterpillar eller fra Trimble gjennom deres VisionLink Store 
transaksjonsportal, eller indirekte fra en autorisert videreforhandler av VisionLink-tjenesten eller produsenten av dine maskiner og utstyr 
(med fellesbetegnelse “Eiendeler”), VED Å KLIKKE PÅ “OK”, “GODTA”, “SAMTYKKE”, “SEND” ELLER ENHVER KNAPP SOM 
INDIKERER AT DU GODTAR VFB OG/ELLER VED TILGANG ELLER BRUK AV VISIONLINK OG/ELLER NETTSTEDET, 
BEKREFTER DU AT DU HAR MYNDIGHET TIL Å BRUKE EIENDELEN OG VISIONLINK-TJENESTEN OG AT DU GODTAR Å VÆRE 
BUNDET AV DE GJELDENDE VFB. VIDERE, i henhold til punkt 8.2 NEDENFOR, DIN FORTSATTE BRUK AV VISIONLINK-
TJENESTEN ETTER KUNNGJØRING OM EVENTUELLE ENDRINGER I VFB VIL BEKREFTE AT DU GODTAR DISSE ENDRINGENE. 
Disse Vilkårene for bruk utgjør en bindende, juridisk avtale mellom deg og VSSe og er tiltenkt å ha samme kraft og effekt som om du 
hadde skrevet under på dem. 

BRUK AV VISIONLINK-TJENESTEN OG NETTSTEDET TILBYS TIL DEG BETINGET AT DU GODTAR VFB UTEN NOEN 
ENDRINGER. VFB INNHOLDER FRASKRIVELSER AV GARANTIER OG ANSVAR (Se delene 5.4, 10, 11, 12 og 14.1 nedenfor). 
DISSE BESTEMMELSENE UTGJØR EN VESENTLIG DEL AV AVTALEN VÅR. Hvis du er kunde av en annen 
eiendelsovervåkingstjeneste, forsynt av Trimble, Caterpillar eller produsenten av Eiendelene og du flytter til VisionLink som en erstatning 
for den andre tjenesten, forstår du at vilkårene for bruk, tjenestevilkårene eller lisensavtalen til den andre avtalen ikke gjelder din bruk av 
VisionLink-tjenesten. 

En oppdatert kopi av VFB kan åpnes og ses når som helst fra Nettstedets forside. Vi anbefaler at du skriver ut og tar vare på kopier av 
VFB til senere referanse. Hvis du ikke samtykker til VFB, samtykker du til ikke å bruke eller få tilgang til VisionLink-tjenesten eller 
Nettstedet, og du er heller ikke autorisert til dette. 

VisionLink-tjenestes Vilkår for bruk og Sluttbrukers lisensavtale (EULA) 

1. Applikasjonstjenester 

1.1 Generell beskrivelse VisionLink-tjenesten er en tjeneste basert på applikasjonsprogramvare. VisionLink-tjenestenes 
applikasjonsprogramvare samler data og informasjon (“Data”) som du gjør tilgjengelig med hensyn til dine Eiendeler, inkludert data 
og informasjon fra Eiendeler som er utstyrt med telematikkenheter som støtter VisionLink-systemet (“VL-enheter”) eller generert 
på annen måte, om eller forbundet med slike Eiendeler som gjøres tilgjengelig via grensesnittet til VisionLink-tjeneste, API-
overføringer fra deg eller andre, VPN-forbindelser eller grensesnittsteknologier til andre lignende informasjonssystemer . Etter 
aktivering av VL-enhetene, vil VSS, deres distributører og tilknyttede selskaper samt deres lisenshavere og tjeneseteleverandører 
behandle, bruke, offentliggjøre og overføre de innsamlede Data for å gi Autoriserte brukere (definert i del 3) innhold, funksjoner, 
rapporter og tjenester, som kan endres fra tid til annen. VL-enheter krever aktivering for at de skal kunne brukes med VisionLink-
tjenesten. For å aktivere dem må du (i) godta betalingsvilkårene og betingelsene som gjelder ditt tjenesteabonnement, (ii) godta 
disse VFB, og (iii) samtykke til overføring og bruk av data som genereres fra dine Eiendeler som nærmere beskrevet i del 6.1 
nedenfor. 

 VisionLink-tjenesten tilbys under en rekke alternativer for tjenesteabonnementer (“Tjenesteabonnement”) og kan derfor bli 
gjenstand for ytterligere vilkår og betingelser som enten er lagt ut på vår Trimble Store for VisionLink-portal eller finnes i annen 
dokumentasjon som kan bestilles eller avtaler med Caterpillar eller din autoriserte vidreforhandler av VisionLink-tjenesten. 

1.2 Tredjeparts kommunikasjonssystemer 
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Enkelte funksjoner i VisionLink-tjenesten krever bruk av et varemerkebeskyttet tredjeparts kommunikasjonssystem, som en 
telefonisk trådløs kommunikasjonsleverandør eller et satellittbasert kommunikasjonssystem (hver, en 
“Kommunikasjonsleverandør”). INGEN AV VSS-PARTENE ER ANSVARLIG FOR TILGJENGELIGHETEN, KVALITETEN ELLER 
YTELSEN TIL TRÅDLØS ELLER SATELLITTBASERTE KOMMUNIKASJONSTJENESTER ELLER UTSTYR SOM LEVERES AV 
KOMMUNIKASJONSLEVERANDØRENE. KOMMUNIKASJONSLEVERANDØRENE ER UTELUKKENDE ANSVARLIG FOR SLIKE 
TJENESTER OG UTSTYR. 

1.3 Utveksling av data og tredjeparts grensesnitt 

 VisionLink-tjenestens komponent for utveksling av data tillater også kommunikasjon, overføring og utveksling av data mellom 
VisionLink-tjenestens applikasjonsprogramvare og enkelte Eiendeler, enheter eller systemer som er produsert av tredjeparter. Ingen 
av VSS-partene utøver noen form for kontroll over formen eller kvaliteten på data som generes eller sendes av eller til Eiendeler 
eller enheter som er produsert av tredjeparter, eller løsninger som egendefinerte rapporter eller grensesnitt som er utviklet av 
tredjeparter (med fellesbetegnelse: “Tredjepartsdata”). Derfor, hvis ditt Tjenesteabonnement tillater bruk av VisionLink-tjenestens 
komponent for utveksling av data er du innforstått med og godtar følgende: 

• Data kan bli utvekslet mellom VisionLink-tjenestens applikasjon og Eiendeler, enheter eller systemer som er produsert av 
tredjeparter som er godkjent av VSS for bruk med VisionLink-tjenesten; 

• Du godtar eventuelle og alle begrensninger i visning og bruk av Tredjepartsdata som er importert via enheter som er produsert 
av tredjeparter eller andre tredjepartsløsninger, samt de i visning av data som genereres av VL-enheter som eksporteres til 
enheter eller systemer som er produsert av tredjeparter; 

• VSS er ikke ansvarlig for kvaliteten eller nøyaktigheten til, eller den manglende evnen til å motta, få tilgang til eller bruke 
Tredjepartsdata eller Data eksportert til eller gjennom enheter eller systemer som er produsert av tredjeparter, eller andre 
tredjepartsløsninger (f.eks. egendefinerte rapporter eller grensesnitt), enten en mangel skyldes tjenesteavbrudd forårsaket av 
tredjepart, inkompatibiliteter eller mangler i tredjeparts programvaregrensesnitt eller annet, 

• VSS kan kontrollere all Tredjepartsdata som overføres til og fra VisionLink-tjenesten, og kan stanse eller blokkere enhver 
Tredjepartsdata som VSS mener kan ha en negativ innvirkning på ytelsen til VisionLink-tjenesten. 

2. Applikasjons og vertskaps natur 

 VSS, Trimble og Caterpillar eller én av disse eller deres tjenesteleverandører er vert for VisionLink-tjenesten som inkluderer 
VisionLink-tjenestens applikasjonsprogramvare som er lisensiert under del 5 nedenfor, og tredjeparts programvare eller tjenester (i 
den utstrekning det tillates av tredjepartsleverandørene) (“Tredjepartsprogramvare/-tjenester”). VisionLink-tjenesten utnytter 
også bruken av firmware i Eiendeler og VL-enheter. VisionLink-tjenesten gjøres tilgjengelig for Autoriserte brukere av oss, våre 
lisensgivere og av tredjepartsleverandører som leverer innhold og tjenester i forbindelse med eller gjennom VisionLink-tjenestens 
programvareapplikasjon (“Tredjepartsleverandører”). Du erkjenner at Data og VisionLink-tjenesten vil sendes via radiobølger, 
mobilnett, satellitt, GPS, Internett og lignende teknologi. Du samtykker til slik overføring og frafaller alle krav som du kan ha mot oss 
med hensyn til slik overføring. VisionLink-tjenesten kan gjøres tilgjengelig for Autoriserte brukere på grunnlag av flere faktorer, 
inkludert, uten begrensning, nettilgang, bruk av datamaskin, Eiendeler, operativsystem, VL-enheter som er aktivert og vedlikeholdes 
av deg, nivået på Tjenesten som er kjøpt, brukernavn, passord og/eller andre faktorer. VisionLink-tjenesten kan endres fra tid til 
annen som nærmere beskrevet i del 8 nedenfor, og ved tilgang eller bruk av VisionLink-tjenesten og Nettstedet, samtykker du i at vi 
legger til, endrer eller fjerner eventuelle tjenester som er tilgjengelig i forbindelse med eller gjennom dem. 

3.  Autoriserte brukere og Bruk; Begrensninger. 

3.1  Autoriserte brukere. Du samtykker i at VisionLink-tjenesten vil kun kobles til og brukes av deg. For dette formålet vil du utpeke 
autoriserte brukere som du autoriserer til å koble til og bruke VisionLink-tjenesten (“Autorisert bruker”). Tilgang til VisionLink-
tjenesten kan kun fås og brukes i forbindelse med Eiendelene som er utstyrt med VL-enheter for tilgang til Internett og du må betale 
eventuelle nødvendige tilgangskostnader. Du er ansvarlig for kjøp, konfigurering, overvåking, vedlikehold og styring av din 
programvare og maskinvare som er relatert til din bruk av nettet, herunder LAN, datamaskiner, modemer, 
telekommunikasjonsenheter, og din nettverksforbindelse til Nettstedet. Vi er ikke ansvarlig for nettverksforbindelser eller for 
vanskeligheter, problemer, eller tilstander som oppstår fra eller er relatert til nettverksforbindelser, inkludert, men ikke begrenset til 
problemer med båndbredde, nettverksavbrudd, og/eller andre tilstander som er forårsaket av Internett- og/eller 
nettverksforbindelsen. 

3.2 Begrensninger i bruk. Overføring av informasjon ved å bruke en VL-enhet eller på annet vis er underlagt juridiske krav som kan 
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variere fra sted til sted, inkludert blant annet autorisasjon av bruk av radiofrekvenser. Du må begrense bruk av enhver VL-enhet til 
de stedene der alle juridiske krav for bruken av VL-enheten og VisionLink-tjenestens kommunikasjonsnettverk er oppfylt. I tilfelle en 
Eiendel som er utstyrt med en VL-enhet befinner seg på eller er flyttet til et sted hvor (i) juridiske krav ikke er oppfylt eller (ii) 
overføring eller behandling av slik informasjon over flere steder ikke ville være lovlig, fraskriver vi oss ethvert ansvar knyttet til en 
slik manglende overensstemmelse, og Trimble kan avslutte overføring av informasjon fra den Eiendelen. Du forstår og erkjenner 
også at VisionLink-tjenesten ikke er tiltenkt å brukes ved en nødssituasjon, når det er kritisk for sikkerheten eller 
oppdraget, eller noe sikkerhetsrelatert bruk eller anvendelse, eller andre meget farlige aktiviteter, og du skal ikke bruke 
VisionLink-tjenesten på den måten. 

3.3 Tredjepartdata. Du bekrefter at du har rett til å gjøre Tredjepartsdata tilgjengelig av VisionLink for bruk, behandling og deling osv. i 
samsvar med denne VFB-en og du har gitt alle nødvendige meldinger og innhentet alle nødvendige samtykker med hensyn til 
personlig informasjon som slik data kan inneholde. 

4.  Registrering; Betaling 

4.1 Kundekonto. For å logge inn til Nettstedet og bruke VisionLink-tjenesten, vil du og dine Autoriserte brukere bli bedt om å gi oss 
sannferdige, nøyaktige, aktuelle og fullstendige registreringsopplysninger, og å oppdatere slik informasjon som nødvendig. Hvis vi 
skulle ha skjellig grunn til å mistenke at informasjon som er oppgitt av en Autorisert bruker er unøyaktig, ufullstendig eller usann, har 
vi rett til å inndra eller avslutte din eller den Autoriserte brukerens rettigheter til tilgang til og bruke VisionLink-tjenesten. Ved 
fullføring av registreringen vil du motta en innledende påloggingskode for å muliggjøre tilgang og bruk av VisionLink-tjenesten. 

4.2  Tilgang og passord til nettstedet; Sikkerhet. Ved den innledende påloggingen til Nettstedet, vil Autoriserte brukere opprette et 
brukernavn og passord, som vil være nødvendig for å få tilgang til visse funksjoner i VisionLink-tjenesten. Du er ansvarlig for å 
opprettholde konfidensialiteten av dine utpekte Autoriserte brukeres brukernavn og passord, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter 
som forekommer på Nettstedet under dine utpekte Autoriserte brukeres brukernavn og passord. Vi kan kreve at du endrer dine 
utpekte Autoriserte brukeres brukernavn i tilfelle vi bestemmer, etter vårt eget skjønn, at et brukernavn av en eller annen grunn er 
støtende. Du godtar å varsle VSS umiddelbart om eventuell uautorisert bruk av en Autorisert brukers brukernavn, passord, eller 
andre brudd på sikkerheten, og å sikre at Autoriserte brukere logger ut etter hver økt. Du er ansvarlig for å deaktivere kontoene til 
Autoriserte brukere som ikke lenger er ansatt av dere. Du erkjenner at VSS ikke er ansvarlig for å spore dine Autoriserte brukeres 
bruk av VisionLink-tjenesten, og at VSS ikke kan og ikke vil være ansvarlig for eventuelle tap eller skade som følge av din 
unnlatelse av å etterkomme denne del 4. 

4.3  Betaling. Du godtar å betale alle gebyrer og avgifter i samsvar med betalingsvilkårene som gjelder Tjenesteabonnementer som du 
anskaffer deg. 

5.  Tildeling av lisens; Lisensbegrensninger 

5.1  Begrenset lisens til kunden. Underlagt din overholdelse av VFB, vilkårene i tjenesteabonnementet og betaling av alle gjeldende 
avgifter, gir VSS deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar lisens (uten rett til å underlisensiere) til å 
bruke VisionLink-tjenestens applikasjonsprogramvare gjennom Nettstedet for forretningsformål og formål ellers i samsvar med 
dette. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg her, er forbeholdt VSS og deres leverandører og lisensgivere. Ytterligere 
betingelser kan gjelde for API-er (Application Protocol Interface(-er)) som er tilgjengelige i forbindelse med VisionLink-tjenesten. 

5.2  Lisensbegrensninger - Ingen misbruk av tjenester. Din bruk av VisionLink-tjenesten er begrenset til bruken som uttrykkelig er tillatt 
under Tjenesteabonnementet og disse VFB-ene. Som en betingelse for din bruk av VisionLink-tjenesten, godtar du at du ikke vil 
bruke den for noe formål som ikke er tillatt eller forbudt av disse VFB-ene. Vi kan begrense eller avbryte VisionLink-tjenesten til deg 
hvis det foreligger skjellig mistanke om, eller faktisk misbruk eller ulovlig bruk av deg. Du vil være ansvarlig for alle kostnader påført 
oss eller en annen part (inkludert advokathonorarer) som resultat av slik misbruk eller ulovlig bruk. Du kan ikke: (i) reprodusere, 
endre, publisere, distribuere, vise offentlig, tilpasse, forandre, oversette eller skape avledede verk fra VisionLink-tjenesten, eller 
noen andre Tredjepartsprogramvare/-tjenester; (ii) integrere VisionLink-tjenestens programvare eller Tredjepartsprogramvare/-
tjenester med annen programvare; (iii) underlisensiere, lease, selge, leie, låne eller på annen måte overføre VisionLink-tjenesten 
eller tilknyttet programvare eller Tredjepartsprogramvare/-tjenester til en tredjepart; (iv) foreta omvendt utvikling, dekompilere, ta fra 
hverandre, eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden til VisionLink-tjenestens programvare, Tredjepartsprogramvare/-
tjenester eller Nettsted; (v) på annen måte bruke eller kopiere VisionLink-tjenesten eller tilknyttet programvare eller 
Tredjepartsprogramvare/-tjenester med unntak av det som er uttrykkelig tillatt under VFB, inkludert denne del 5; (vi) bruke 
VisionLink-tjenesten eller tilknyttet programvare eller Tredjepartsprogramvare/-tjenester i et “servicekontor” eller lignende struktur 
der tredjeparter får bruke VisionLink-tjenesten eller Tredjepartsprogramvare/-tjenester gjennom deg; (vii) fjerne, skjule eller endre 
copyright, varemerker, eller andre varemerkebeskyttet merknader innebygd i, påmontert, eller fått tilgang til i forbindelse med 
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VisionLink-tjenesten, tilknyttet programvare, og/eller Nettstedet; (viii) skade, gjøre ubrukbar, overbelaste, være til hinder for, 
forstyrre eller forringe VisionLink-tjenesten eller Nettstedet, eller servere eller nettverk som er koblet til dem, på en eller annen måte; 
(ix) forstyrre en annen parts tilgang, bruk eller glede av VisionLink-tjenesten eller Nettstedet på en eller annen måte; (x) bevisst eller 
ubevisst bryte gjeldende lokalt, nasjonalt, eller internasjonalt regleverk, inkludert, men ikke begrenset til, lover og forskrifter som er 
knyttet til eksport; eller (xi) utgi seg for å være en person eller enhet eller prøve å framstå som en person eller enhet. 

5.3  Tredjepartsprogramvare/-tjenester. Du erkjenner og samtykker herved at enhver Tredjepartsprogramvare/-tjeneste som er 
sammensatt med VisionLink-tjenesten (f.eks. kart) blir gitt til deg av Tredjepartsleverandører og ikke av VSS. Du erkjenner og 
samtykker herved at din tilgang eller bruk av en slik Tredjepartsprogramvare/-tjeneste ikke er styrt av disse VFB-ene, men kan være 
styrt av en slik Tredjepartsleverandørs vilkår for bruk, sluttbrukes lisensavtale eller annen lignende avtale. VSS vil bruke god tro og 
bestrebe oss til å varsle deg om hendelser som kan påvirke Tredjepartsprogramvare/-tjenester (f.eks. nedetid eller vedlikehold) som 
kan påvirke din bruk av VisionLink. VSS KAN IMIDLERTID IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR, OG FRASKRIVER SEG 
UTTRYKKELIG NOE ANSVAR I FORBINDELSE MED TREDJEPARTSPROGRAMVARE/-TJENESTER ELLER DIN BRUK (ELLER 
NOEN AUTORISERT BRUKERS BRUK) AV DETTE. 

5.4  Tidsbegrenset Tjenesteabonnement. I tilfelle bruken av VisionLink-tjenesten som er gitt deg er tidsbegrenset (som tiden som gis til 
betatestere, videreforhandlere og distributører til salgsdemonstrasjoner eller til potensielle sluttbrukerkunder til evalueringsformål) 
(“Tidsbegrenset tjeneste”), kan du bruke den Tidsbegrensede tjenesten i samsvar med VFB, utelukkende for det formålet den er 
gitt deg, og kun i den begrensede tidsperioden som er spesifisert av VSS eller parten som du har kjøpt Tidsbegrensningstjenesten 
fra. VSS kan når som helst tilbakekalle din tilgang til og autorisasjon til å bruke den Tidsbegrensede tjenesten. I tilfelle du senere 
skaffer deg et Tjenesteabonnement som betalingstjeneste, vil din fortsatte bruk av VisionLink fortsatt bli styrt av VFB og tilknyttede 
vilkår og betingelser for Tjenesteabonnement. Videresalg, overføring eller annen distribuering av den Tidsbegrensede tjenesten er 
forbudt. 

6. Samtykke til Overføring og Bruk av data; Lisens og Samlede data 

6.1 Samtykke til Overføring og Bruk av data. Når de er aktiverte, vil Eiendelene som er utstyrt med våre VL-enheter samle og overføre 
data som gjelder disse Eiendelene, deres tilstand og drift. Data kan også innhentes og overføres til VSS på andre måter, inkludert 
blant annet fysiske inspeksjoner, oljprøver og andre diagnoseverktøy. Dataene som overføres kan inkludere: maskiners 
serienummer, maskiners lokalitet og driftsdata, inkludert blant annet: feilkoder, utslippsdata, drivstofforbruk, SMH (Service Meter 
Hours), versjonnummer for programvare og maskinvare og installerte vedlegg. 

Dataene overføres til VSS Trimble, Caterpillar eller en eller flere av deres tilknyttede selskaper, lisenshavere, tjenesterleverandører 
eller -ytere og/eller dine lokale forhandlere. I noen tilfeller, som når du kjøper ditt abonnement til en VisionLink-tjeneste fra 
produsenten av dine Eiendeler eller produsentens forhandlere, kan data også overføres til Eiendelens produsent eller produsentens 
forhandlere. 

Vi kan dele noen eller alle av de innsamlede Dataene med våre forhandlere, våre tilknyttede selskaper og deres forhandlere, 
Trimble og deres tilknyttede selskaper og deres respektive lisenshavere, tjenesteleverandører og -ytere, Caterpillar og deres 
tilknyttede selskaper og deres lisenshavere, tjenesteleverandører og -ytere, produsenten av dine Eiendeler og produsentens 
forhandlere, og VSS, Trimbles eller Caterpillars forretningspartnere rundt om i hele verden som gir VisionLink.tjenester, Eiendeler 
eller tilknyttede produkter og tjenester til deg. 

Data overføres til og brukes av Trimble deres tilknyttede selskaper og deres respektive lisenshavere, tjenesteleverandører og –
ytere, og forhandlere til følgende formål: (a) gi VisionLink-tjenester til deg og dine Eiendeler; (b) kontrollere eller vedlikeholde 
VisionLink-systemets støttede Eiendeler og VL-enheter; (c) overvåke en Eiendels tilstand eller ytelse; (d) hjelpe å vedlikeholde en 
Eiendel og/eller forbedre Eiendelens effektivitet; (e) evaluere eller forbedre VisionLink-tjenesten og/eller andre produkter og 
tjenester; (f) følge rettslige krav og gyldige rettskjennelser, som gjeldende; (g) utføre markedsundersøkelser, (h) tilby deg nye 
produkter og tjenester, eller (i)til andre forretningsmessige formål, inkludertbruk sammen med andre programmer. 

Data overføres til og brukes av Caterpillar i samsvar med vedkommedes datastyringserklæring. En kopi av den aktuelle erklæringen 
kan leses på følgende url: http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html (“Caterpillar Data 
Governance Statement”). 

Ved å tillate aktivering av VL-enhetene med dine Eiendeler, samtykker du herved til sendingen, bruken og overføringen av 
Dataene for de formål og på den måten som er beskrevet ovenfor. 

http://www.caterpillar.com/en/legal-notices/datagovernancestatement.html
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6.2 Lisens og Samlede data. I den utstrekning du har noe eierskap eller andre interesser i Dataene, gir du herved til VSS, Trimble og 
Caterpillar og deres tilknyttede selskaper og forhandlere og deres lisenshavere, tjenesteleverandører og -ytere, en ikke-eksklusiv, 
uopphørlig, verdensomspennende, innbetalt, og ugjenkallelig lisens til å bruke, behandle, manipulere og/eller modifisere, kopiere, 
utføre, kompilere og skape avledede verk fra Dataene for noen forretningsformål, og inkludert for analyse og forbedring av VL-
enheter, Eiendeler aller andre produkter eller serviceegenskaper, og i Caterpillars tilfelle i samsvar med Caterpillars 
datastyringserklæring. Du erkjenner og samtykker herved at hver og en av VSS, Trimble og Caterpillar og deres respektive 
tilknyttede selskaper og forhandlere og deres respektive lisenshavere, tjenesteleverandører og –ytere kan avsløre samlede data 
som er basert på Data til tredjeparter, så lenge du og dine Autoriserte brukere ikke er identifiserbare fra de avslørte samlede data. 
Videre samtykker du til at hver og en av VSSs og Trimbles, deres tilknyttede selskapers, deres underleverandørers og deres 
forretningspartneres og tredjepartsleverandørers og Caterpillar og deres tilknyttede selskaper og deres lisenshavere, 
tjenesteleverandører og -ytere avsløring av Data, gitt at verken du eller noen av dine utpekte Autoriserte brukere vil være 
identifiserbare fra de avslørte Data. Alle andre Data og informasjon som samles, overføres, registreres eller åpnes ved eller 
gjennom VisionLink-tjenesten som ikke er Data som er identifiserbar til deg og/eller dine utpekte Autoriserte brukere, og alle data, 
rapporter, avledede verk, sammenstillinger, modifikasjoner og annet materiell opprettet av eller med bruk av Data, vil i hvert tilfelle 
være VVSs eksklusive eiendom; og du, på dine vegne eller på vegne av dine Autoriserte brukere, overdrar herved alle dine og 
deres rett, eierskap og interesser, hvis noen, i og til slike elementer til VSS uten noen kostnad og uten rettigheter til fremtidige 
provisjoner. 

7. Personvern og Brukerdata 

7.1 Du erkjenner at Dataene som oppbevares og samles av og gjennom VisionLink-tjenesten kan spores tilbake til enkeltpersoner 
(“Personlige opplysninger”) som er nærmere beskrevet i VisionLink Privacy Notice, som er tilgjengelig på 
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf. VisionLink sin informasjon om behandling 
av personopplysninger samsvarer med Caterpillars Global personverserpolicy og Trimbles internasjonal personvernpolicy, som 
beskriver hvordan Caterpillar og Trimble hver for seg samler inn, behandler og deler personopplysninger, rettighetene du kan ha 
ifølge personvernlovene og andre opplysninger som gjelder deres behandling av personopplysninger. Caterpillars globale 
personvernserklæring finnes på http://www.caterpillar.com/dataprivacy. Trimbles internasjonale personvernpolicy finnes på 
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. Avhengig av konfigureringen av telematisk maskinvare som er installert på dine 
eiendeler, blir mye av personopplysningene som brukes av VisionLink samlet inn, behandlet og brukt av Caterpillar og Trimble 
gjennom sine respektive IoT-plattformer. Du bør derfor gå gjennom Caterpillars globale personvernspolicy og Trimbles 
internasjonale personvernspolicy sammen med denne informasjonen om behandling av personopplysninger for å få en bedre 
forståelse av dine rettigheter og valg med hensyn til dine personopplysninger. Caterpillar personvernerklæring, VisionLinks 
informasjon om behandling av personopplysninger, Trimble internasjonale personvernspolicy og Caterpillars global 
personvernserklæring (“Dokumentasjon om personvernstyring”) kan endres fra tid til annen, så du bør gå grundig gjennom dem. 
Endringer vill bli merket i den aktuelle URL-en, inkludert datoen slike endringer utføres og/eller når de vil tre i kraft. Hvis endringene 
er store, kan vi (eller Caterpillar eller Trimble) dessuten i enkelte tilfeller sende deg en melding via e-post eller på annen måte som 
underretter deg om slike endringer og hvilke valg du kan ha eller handlinger du kan utføre før virkningen av endringene trer i kraft. 
Din fortsatt bruk av VisionLink-tjenestene etter slike endringer trer i kraft vil bekrefte at du godtar disse endringene.  

7.2 Hver gang en Autorisert bruker logger inn til VisionLink-tjenesten og Nettstedet, vil visse opplysninger, herunder brukernavnet bli 
sendt i kommunikasjon med servere som vi er vert for. Denne informasjonen brukes til å få tilgang til den Autoriserte brukerens 
konto, VisionLink-tjenester og andre tilpassede funksjoner. VSS,Trimble eller Caterpillar kan matche brukernavnet til personlig 
identifiserbare opplysninger for å kunne gi den Autoriserte brukeren VisionLink-tjenester som den Autoriserte brukeren har rett til å 
bruke, og for å gi relevant Data og informasjon. I tillegg tillater VisionLink-applikasjonen innsamling av lokalitet-basert Data i 
forbindelse med driften av Eiendeler og VisionLink-tjenestene som er gitt (“Lokalitetsdata”) slik at den geografiske lokaliteten til 
operatøren av Eiendelen eller VL-enheten kan være identifiserbar. 

Du samtykker herved at du skal klart, tydelig og regelmessig underrette alle Autoriserte brukere og annet personell, 
personer eller enheter som bruker VisionLink-tjenesten og driftsmidler om den forutgående beskrevne innsamlingen, 
overføringen og bruken av Dataene, inkludert eventuelle Personlige opplysninger og Lokalitetsdata som finnes der; at du 
har innhentet og vil innhente alle nødvendige samtykker fra din utpekte Autoriserte brukere og annet personell, personer 
eller enheter som bruker VisionLink-tjenesten, Eiendeler og VL-enheter som det kan være en innvirkning på, og at ved å 
gjøre dette har du ellers oppfylt fullt ut dine forpliktelser under gjeldende lov i forbindelse med overføring og bruk av 
Dataene. Du godtar å beskytte, forsvare og holde hver av Trimble-partene (som definert i del 10 nedenfor) skadesløs fra 
og mot alle reklamasjoner, krav, søksmål eller rettskrav som oppstår som følge av dine brudd på forutgående 
forpliktelser. 

7.3 VisionLink-tjenesten administreres av VSS fra deres kontorer, eller fra kontorene til deres tilknyttede selskaper på ulike steder i 

https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
https://s3.amazonaws.com/visionlinkassets/visionlink-docs/en_US/GDPR_Statement.pdf
http://www.caterpillar.com/dataprivacy
https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx
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USA. VSS kan også benytte seg av et tilknyttet selskap eller en eller flere eksterne tjenesteleverandører til å være vert for 
VisionLink-tjenesten. Følgelig blir Dataene samlet inn, sendt, bearbeidet og lagret i USA, og kan bli samlet inn, sendt, bearbeidet og 
lagret utenfor USA. Du erkjenner at i tilfelle konflikter mellom personvernlover eller praksis i din jurisdiksjon og de i hjemstedet til 
selskapet som er vert for VisionLink, er det gjeldende lov i hjemstedet til selskapet som er vert for VisionLink Service som til enhver 
tid vil være gjeldende. 

8. Endring av tjenester 

8.1 VSS kan til enhver tid endre, suspendere eller permanent avslutte VisionLink-tjenesten eller Nettstedet, eller en hvilken som helst 
del av dem, med eller uten forhåndsvarsel. Underlagt del 14.2 nedenfor, vil ingen VSS-part være ansvarlig overfor deg eller noen 
annen tredjepart for noen slik endring, suspensjon eller opphør. 

8.2 VSS kan endre og oppdatere VFB hvis omstendighetene som VFB ble inngått under endres etter kjøp av ditt Tjenesteabonnement, 
og VSS vil gi deg rimelig varsel om slike endringer. Din fortsatte bruk av VisionLink-tjenesten etter kunngjøring om slike endringer, 
vil bekrefte at du godtar de oppdaterte VFB, med mindre du gir skriftlig beskjed til VSS innen 30 dager fra varselet om at du ikke 
godtar dem. I det tilfellet vil VFB som er gjeldende på tidspunktet for kjøpet ditt, eller siste fornyelse av Tjenesteabonnementet 
(hvilken som helst som er senest) være gjeldende gjennom resten av din aktuelle abonnementperiode, med mindre VSS, etter eget 
valg, utøver sin rett til å avslutte ditt Tjenesteabonnement, i samsvar med del14.2 under. 

9. Nettverksdekning, GNSS-satellitter, Avbrudd i tjeneste 

9.1 Du erkjenner at VisionLink-tjenestene og nettverkstilgangen er underlagt overføringsbegrensninger forårsaket av en rekke faktorer, 
som atmosfæriske forhold, topografiske hindringer, begrensninger eller mangel på dekning fra den underliggende 
leverandørtjenesten, eller andre naturlige eller menneskeskapte forhold. I tillegg kan støy fra motorer og tenning, metallskjerming, 
interferens fra brukere av de samme eller tilstøtende radiokanaler, begrense eller forstyrre dekningen. Du erkjenner videre at VSS 
ikke er ansvarlig for driften eller den sviktende driften av Global Navigation Satellite System (“GNSS”)- satellitter eller 
tilgjengeligheten til GNSS-satellittsignaler. 

9.2 VSS-partene vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjeparter for noe tap eller skade som oppstår fra VisionLink-
tjenesten, eller dens avbrudd, overføringsfeil (inkludert unøyaktigheter i Lokalitetsdata), mangler eller noen annen årsak, inkludert, 
men ikke begrenset til, avbrudd som oppstår fra den underliggende leverandørtjenesten. VSS-partene påtar seg ikke og vil ikke ha 
noe ansvar for hendelser utenfor deres kontroll eller kontrollen til deres underleverandører, lisensgivere eller forretningspartnere, 
inkludert hendelser som naturkatastrofer, handlinger utført av offentlige myndigheter, handlinger utført av samfunnsfiender, streiker 
eller værforhold. 

10. Ingen garantier; Kundeansvar for Eiendeler, Risiko for tap og Konfigurasjon av “Varsel”-funksjon. 

VSS, TRIMBLE, CATERPILLARS OG HVER OG EN AV DERES DIREKTØRER, LEDERE, ANSATTE, LISENSGIVERE, 
LEVERANDØRER, FORHANDLERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG REPRESENTANTER (HVER, EN”VSS-PART” OG MED 
FELLESBETEGNELSEN “VSS-PARTENE”) FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR NOEN SKADE SOM FØLGE AV DIN 
BRUK AV VISIONLINK_TJENESTEN OG NETTSTEDET. DU ER UTTRYKKELIG INNFORSTÅTT MED OG GODTAR AT: (a) 
VISIONLINK-APPLIKASJONEN, NETTSTEDET OG TJENESTENE ER GITT “SOM DE ER”, “MED ALLE MANGLER” OG “SOM 
TILGJENGELIG”, OG HELE RISIKOEN NÅR DET GJELDER TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG 
INNSATS LIGGER HOS DEG; (b) I DEN FULLESTE UTSTREKNING TILLATT AV GJELDENDE LOV, GJØR VSS-PARTENE 
INGEN REPRESENTASJONER, GARANTIER, ELLER BETINGELSER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTET 
ELLER ANNET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, (i) GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET 
BESTEMT FORMÅL, HÅNDVERKSMESSIG INNSATS, NØYAKTIGHET, UFORSTYRRET BRUK, INGEN HINDRINGER, INGEN 
PANTERETTER OG IKKE-KRENKELSE, (ii) GARANTIER SOM OPPSTÅR GJENNOM HANDEL ELLER HANDELSKUTYME, (iii) 
GARANTIER SOM GJELDER SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN, AKTUALITET OG YTELSEN TIL VISIONLINK-
APPLIKASJONEN, NETTSTEDET OG TJENESTENE, OG (iv) GARANTIER OM AT TILGANG TIL ELLER BRUKEN AV 
VISIONLINK-TJENESTEN OG NETTSTEDET VIL MØTE DINE KRAV, BLI UAVBRUTT ELLER FEILFRI; OG (v) AT DU VIL 
BESØKE NETTSTEDET OG BRUKE VISIONLINK-TJENESTEN PÅ EGET ANSVAR OG AT DU VIL VÆRE ALENE ANSVARLIG 
FOR ALLE SKADER PÅ DITT DATASYSTEM(ER) ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV SLIK TILGANG OG BRUK. 

VIDERE GODTAR DU AT DU, DIN AUTORISERTE FORHANDLER OG/ELLER DEN AKTUELLE TREDJEPARTEN ER ALENE 
ANSVARLIG FOR RIKTIG VEDLIKEHOLD, DRIFT OG SUPPORT AV EIENDELENE. TIL TROSS FOR DIN BRUK AV 
VISIONLINK-TJENESTEN, OG UAVHENGIG AV ALL INFORMASJONEN SOM ER GITT VIA DEN (ENTEN NØYAKTIG ELLER 
UNØYAKTIG) OM DRIFT, VEDLIKEHOLD ELLER YTELSESSTATUS FOR EIENDELENE, PÅTAR DU DEG ALL RISIKO 
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KNYTTET TIL RIKTIG DRIFT, SUPPORT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDELENE. DERFOR ER DU ANSVARLIG FOR ALLE 
RISIKOER FOR TAP AV EIENDELER NØDVENDIG FOR Å KOMMUNISERE MED ELLER GJENNOM VISIONLINK-
TJENESTEN, UANSETT ÅRSAK, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, MANGLER I KJØRETØY OG UTSTYR, TYVERI, 
BRANN, KOLLISJON, TUKLING OG VANDALISME. 

Uten å begrense det forutgående, på grunn av variable faktore utenfor VSS-partenes rimelige kontroll i forhold til din 
konfigurasjon av “varsel”-funksjonen i VisionLink-programvaren, din bruk og vedlikehold av tilknyttede Eiendeler og VL-
enheter, og iboende posisjonelle unøyaktigheter i satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering (GNSS), vil 
ikke VSS-partene ha noe ansvar eller forpliktelser som oppstår fra tyveri eller andre tap som følge av feilaktig overføring 
eller manglende overføring av varselmeldinger. 

DET ER INGEN GARANTIER SOM STREKKER SEG UTOVER DET SOM ER UTTRYKKELIG GITT I VFB. 

11. Ansvarsbegrensning 

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT UAKTSOMHET, VIL VSS-PARTENE VÆRE ANSVARLIGE OVENFOR DEG 
ELLER EN TREDJEPART FOR NOEN SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, 
SPESIELL, EKSEMPLARISK, STRAFFENDE, TREDJEPARTS ELLER PÅFØLGENDE (INKLUDERT SKADER FOR TAP AV 
FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV DATA, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, VIRUS, SYSTEMAVBRUDD OG 
LIGNENDE) SOM OPPSTÅR FRA, BASERT PÅ ELLER RESULTERER FRA VFB ELLER DIN TILGANG TIL, BRUK AV, MISBRUK 
AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE VISIONLINK-TJENESTEN ELLER NETTSTEDET, SELV OM VSS HAR GJORT 
OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER (INKLUDERT SKADER PÅDRATT TREDJEPARTER). UTELUKKELSEN 
AV SKADER UNDER DENNE DEL 11 ER UAVHENGIG AV ETHVERT RETTSMIDDEL GITT UNDER VFB, OG OVERLEVER I 
TILFELLE SLIKT RETTSMIDDEL FEILER SITT FORMÅL ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSES SOM UGJENNOMFØRLIG. DISSE 
BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE GJELDERUTEN HENSYN TIL OM SKADER OPPSTÅR FRA BRUDD PÅ 
KONTRAKT ELLER GARANTI, UAKTSOMHET ELLER ANDRE RETTSKRAV. I DEN GRAD GJELDENDE LOV IKKE FORBYR 
SLIKE UTELUKKELSER OG BEGRENSNINGER, VIL I INGEN TILFELLER VSS-PARTENES TOTALE ANSVAR TIL DEG FOR 
ALLE SKADER, TAP OG RETTSKRAV, ENTEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT 
UAKTSOMHET) ELLER ANNET, OVERSTIGE BELØPENE DU HAR BETALT TIL VSS-PARTENE FOR VISIONLINK-TJENESTEN 
I LØPET AV DE 12 MÅNEDENE FØR DEN MEST NYLIG AVSLUTTEDE MÅNEDEN FOR DIN TILGANG ELLER BRUK AV 
VISIONLINK-TJENESTEN. 

DE FOREGÅENDE ANSVARSBEGRENSNINGER GJELDER IKKE ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES 
AV GJELDENDE LOV, SOM I TILFELLE LOVFESTET PÅLAGT ANSVAR (INKLUDERT ANSVAR UNDER GJELDENDE LOV OM 
PRODUKTANSVAR) ELLER VED PERSONSKADE SOM KUN OPPSTÅR FRA GROV UAKTSOMHET ELLER FORSETTLIG 
URIKTIG OPPFØRSEL FRA EN VSS-PART. 

12. Kundeerstatning 

 PÅ VÅR ANMODNING GODTAR DU Å ERSTATTE FORSVARE OG HOLDE HVER AV VSS-PARTENE SKADESLØS FRA OG 
MOT ALLE REKLAMASJONER, SØKSMÅL, KRAV, HANDLINGER ELLER RETTSKRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV 
ELLER KNYTTET TIL (A) DIN BRUK AV VISIONLINK-TJENESTEN ELLER NETTSTEDET, (B) BRUDD PÅ VFB, ELLER (C) DITT 
BRUDD PÅ ENHVER LOV; FORSKRIFT ELLER TREDJEPARTS RETTIGHETER. Du skal betale eventuelle og alle kostnader, 
skader og utgifter, inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer og kostnader tildelt mot eller på annen måte pådratt. Den 
relevante VSS-parten i forbindelse med, eller som oppstår som følge av, alle slike reklamasjoner, søksmål, krav, 
handlinger, rettskrav eller annen sak. VSS-partene kan for egen kostnad påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av alle 
saker der du er erstatningspliktig, i det tilfellet godtar du å samarbeide med Trimble i å hevde ethvert tilgjengelig forsvar. 

13. Immaterialrettigheter 

13.1 Du erkjenner og samtykker herved at VSS (og eventuelt Trimble, Caterpillar og Tredjepartsleverandører) eier alle retter, eierskap og 
interesser i og til alle immaterialrettigheter (definert nedenfor) i forbindelse med eller knyttet til VisionLink-tjenesten og Nettstedet. 
“Immaterialrettigheter” betyr alle rettigheter under patentlov, opphavsrettlov, lover som gjelder forretningshemmeligheter, 
varemerkelovgivning og enhver og alle andre eiendomsrettigheter eller moralske rettigheter, og eventuell og all bruk, fornyelser, 
utvidelser og renovering av disse, nå eller heretter med verdensomspennende kraft og effekt. Du vil ikke ha noen rett, lisens eller 
interesse i det, uttrykt eller underforstått, med unntak av eventuelle lisenser som er uttrykkelig gitt her. VSS eller deres lisensgivere, 
som tilfellet kan være, vil eie alle rettigheter, eierskap og interesse i og til alle erstatninger, forbedringer, oppdateringer, utvidelser, 
avledede verk og andre endringer (inkludert, uten begrensning, innlemming av alle ideer, metoder eller prosesser gitt av eller 



 8 
 

Caterpillar: Confidential Green 

gjennom deg) til Immaterialrettigheter foretatt av en person, selv om betalt av deg og uavhengig av om de ligner på noen av dine 
Immaterialrettigheter. Du vil påta deg eventuelle og alle nødvendige tiltak for å overdra slikt eierskap i VSS, inkludert, uten 
begrensning overdra (og du gir herved) til VSS alle rettigheter i og til slike Immaterialrettigheter, inkludert, uten begrensning, 
patentsøknader, patenter, moralske rettigheter og opphavsrett som oppstår fra eller i forbindelse med VisionLink-tjenesten eller 
Nettstedet. Til tross for det forutgående, omfatter VSSs Immaterialrettigheter, som de vedrører dataene, bare de rettigheter gitt til 
VSS under del 6 ovenfor. 

13.2 Du erkjenner at alle varemerker, servicemerker, og logoer (med fellesbetegnelsen, “Merker”) som vises i løpet av VisionLink-
tjenesten eller Nettstedet tilhører VSS eller de respektive eierne av slike Merker, og er beskyttet av amerikanske og internasjonale 
lover om opphavsrett. All bruk av disse Merkene uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra VSS eller eieren av Merket, som gjeldende, er 
strengt forbudt. VSS kan i passende omstendigheter og etter eget skjønn, deaktivere og/eller avslutte kontoene til Autoriserte 
brukere som kan være krenkende mot andres Immaterialrettigheter. 

14. Suspensjon, Opphør eller Kansellering av tjenesten til Kunden; Kanselleringsgebyr 

14.1 VSS kan suspendere din tilgang til Nettstedet og avbryte din lisens til å bruke VisionLink-tjenesten uten forpliktelser, dersom 

(i)  du bryter VFB, eller bryter vilkårene i ditt/dine Tjenesteabonnement(er) eller noen annen gyldig avtale for bruk av VisionLink-
tjenesten; 

(ii) unnlater å betale Tjenesteabonnementsavgifter eller andre beløp skyldt ved forfall, (enten skyldig direkte til VSS-parten, eller til 
forhandleren eller distributøren som du skaffet deg Tjenesteabonnementet gjennom); 

(iii) Kommunikasjonsleverandøren som gir deg muligheten til å få tilgang til og bruke VisionLink-tjenesten avbryter din 
kommunikasjonstjeneste; eller 

(iv) VSS har grunn til å tro at du, dine Autoriserte brukere, enhver av dine representanter eller enhver tredjepart misbruker 
VisionLink-tjenesten eller bruker den uriktig eller ulovlig. 

Hvis du betaler Tjenesteabonnementsavgifter til forhandleren eller distributøren du kjøpte Tjenesteabonnementet fra 
(snarere enn å betale til VSS-parten direkte), erkjenner og godtar du at VSS i god tro kan stole på på forhandlerens eller 
distributørens varsel om din manglende betaling av Tjenesteabonnementsavgifter, og som et resultat kan suspendere din 
tilgang til VisionLink-tjenesten og avslutte din lisens til å bruke den uten forpliktelser. I tillegg, underlagt del 14.2 nedenfor, 
kan VSS avvikle VisionLink-tjenesten i sin helhet eller i deler, og/eller avbryte din konto for VisionLink-tjenesten med eller uten 
varsel, når som helst og med en hvilken som helst grunn. DU GODTAR AT VERKEN VSS-PARTENE ELLER DERES 
TILKNYTTEDE SELSKAPER, ELLER FORHANDLERE, ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET SOM DU KJØPTE, 
ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFET DEG DITT TJENESTEABONNEMENT FRA, VIL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG 
ELLER NOEN TREDJEPART FOR DERES KANSELLERING ELLER OPPHØR, UAVHENGIG AV DE OVENFOR SITERTE 
GRUNNER UNNTATT SOM UTTRYKKELIG GITT HER. HVIS DIN KONTO AV EN ELLER GRUNN ER KANSELLERT, GODTAR 
DU Å IKKE Å REGISTRERE DEG PÅ NYTT FOR EN KONTO HOS VISIONLINK UTEN SKRIFTLIG GODKJENNING FRA VSS. 

14.2 Hvis Tjenesteabonnementet og kontoen for VisionLink-tjenesten er kansellert for VSSs bekvemmelighet og skyldes ingen feil på din 
side, så har du ingen plikt til å betale Tjenesteabonnementavgifter for perioden etter kanselleringsdatoen, og du vil bli tilbakebetalt 
en del av abonnementsavgiften mottatt av VSS basert på ikke-forfalt løpetid av det aktive Tjenesteabonnementet per 
kanselleringsdatoen. Du vil imidlertid være forpliktet til å betale Tjenesteabonnementavgifter for Tjenesteabonnementets periode 
frem til kanselleringsdatoen. 

14.3 Hvis du helt eller delvis skulle avbryte din konto og/eller Tjenesteabonnementer, eller hvis vi avbryter eller avslutter din konto og 
Tjenesteabonnement(er) på grunn av ditt brudd på VFB, bryter vilkårene i ditt Tjenesteabonnement eller noen annen gyldig avtale 
med en VSS-part, eller din insolvens, konkurs (eller lignende saker eller prosesser), eller at du slutter å drive med ordinær 
virksomhet, vil du bli belastet et kanselleringsgebyr som tilsvarer beløpet for abonnementsavgifter som skal betales i løpet av den 
gjenværende perioden av ditt/dine aktuelle aktive Tjenesteabonnement(er). Alle slike avbestillingsgebyr vil forfalle umiddelbart. 

15.  Sletting av Kundedata og annen informasjon 

VSS kan slette enhver informasjon, Data og annet innhold som er holdt i VisionLink-tjenestenskontoer fra tid til annen. VSS påtar 
seg intet ansvar for slik slettet informasjon, Data eller innhold. 
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16. Internasjonalt 

VisionLink administreres av VSS fra deres kontorer, eller fra kontorene til deres tilknyttede selskaper på ulike steder i USA. VSS gir 
ingen garanti for at VisionLink-tjenester er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor USA, og tilgang til dem fra land der VisionLink-
tjenestene er ulovlige er forbudt. Du kan ikke bruke, eller eksportere eller reeksportere VisionLink-tjenesten eller dens innhold eller 
noen kopier eller tilpasninger i strid med gjeldende lover eller forskrifter, inkludert, uten begrensning, amerikanske eksportlover og 
forskrifter. Hvis du velger å logge deg på VisionLink-tjenesten fra steder utenfor USA, gjør du dette på eget initiativ og er ansvarlig 
for å overholde gjeldende lokale lover. 

17. Varsler og Elektronisk kommunikasjon 

Når du besøker Nettstedet eller sender en e-post til oss, kommuniserer du med oss elektronisk. Du samtykker til å motta 
kommunikasjon fra oss elektronisk. Vi vil kommunisere med deg via e-post eller ved å legge ut varsler på dette nettstedet. Du 
godtar at alle avtaler, varsler, redegjørelser og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, tilfredsstiller eventuelle juridiske 
krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Du kan oppdatere din e-postadresse ved å gå til området på Nettstedet der du 
har oppgitt kontaktopplysninger. Hvis du ikke gir VSS nøyaktige opplysninger, kan ikke VSS holdes ansvarlig hvis de ikke klarer å 
varsle deg. Du kan ha rett til å be om at VSS gir slike varsler i papirformat, og kan gjøre det ved å kontakte VirtualSite Solutions 
LLC, Attention: VisionLink Services Customer Service, 10368 Westmoor Drive, Suite 100, Westminster, CO 80021 USA, E-post: 
VL_Support@Trimble.com. All annen kommunikasjon skal også sendes til den adressen. 

18. Begrense rettigheter for amerikanske myndigheter (U.S. Government Restricted Rights) [Gjelder kun lisenshavere i 
amerikanske myndigheter] 

VisionLink-applikasjonen, Nettstedet, og Tjenestene, deres innhold og annet materiell, anses som “kommersiell dataprogramvare” 
og “dokumentasjon av kommersiell dataprogramvare” i henhold til hva som gjelder DFAR Section 227.7202 og FAR Section 12.212 
(og eventuell etterfølgende paragrafer). Bruk av VisionLink og Nettstedet inkludert, men ikke begrenset til, dens reproduksjon og 
visning, av USA og/eller noen av dets virkemidler, uansett form, styres av VFB. 

19. Valg av Lov og Forum 

VFB styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten California og gjeldende amerikansk føderal lov, uten referanse til “konflikter 
mellom lovers” bestemmelser eller prinsipper. Du samtykker og godtar herved den eksklusive jurisdiksjonen til, og rettsstedet, de 
statlige og føderale domstoler som er lokalisert i fylket Santa Clara, California, USA.. Til tross for det forutgående kan VSS velge å 
gå til sak mot deg eller ta andre rettslige tiltak (inkludert, uten begrensning, be om rettspåbud eller umiddelbar lindring i forenklet 
rettergang) mot deg i en kompetent domstol i din jurisdiksjon for eventuelle krav eller søksmål som følge av eller i forbindelse med 
VFB eller din bruk av VisionLink. 

20. Eksport 

Bruk av VisionLink er underlagt amerikanske forskrifter om eksportadministrasjon (EAR). Du samtykker i følgende: (a) du er ikke 
borger, statsborger eller innbygger i, og er ikke under kontroll av, myndighetene i Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria, Sudan eller et land 
som USA har forbudt eksport til; (b) du vil ikke eksportere eller reeksportere materiell fra Nettstedet, direkte eller indirekte, verken til 
ovennevnte land, eller borgere, statsborgere eller innbyggere i disse landene; (c) du er ikke oppført på United States Department of 
Treasury lister over Specially Designated Nationals, Specially Designated Terrorists, og Specially Designated Narcotic Traffickers, 
du er heller ikke oppført på United States Department of Commerce Table of Denial Orders; (d) du vil ikke eksportere eller 
reeksportere materiell fra Nettstedet, direkte eller indirekte til personer på de ovennevnte listene; og (e) du vil ikke bruke Nettstedet 
og materiell fra Nettstedet for, og vil ikke la Nettstedet og materiell fra Nettstedet brukes til, noen formål som er forbudt etter 
amerikansk lov, inkludert, uten begrensning, til utvikling, design, fremstilling eller produksjon av kjernefysiske, kjemiske eller 
biologiske masseødeleggelsesvåpen. 

21. Eksterne tjenester 
Vi (eller Caterpillar eller Trimble) kan utføre ekstern diagnostikk og programvareoppdatering eller -oppgradering av VL-enheter, og i 
enkelte tilfeller når det gjelder Caterpillar, CAT® eiendelene som VL-enheter kan være installert på, i den utstrekning gjeldene lover 
ikke forbyr dette. Caterpillars metoder for å levere eksterne oppdateringer og oppgraderinger beskrives i Cat® Remote Services – 
Software Update Process for Cat Branded Product (programvareoppdateringsprosess for Cat-merkede produkter) som er 
tilgjengelig på www.cat.com/remoteservicesprocess. Du bekrefter og samtykker i at du velger å delta i Eksterne tjenester (inkludert 
ekstern diagnostikk og ekstern oppdatering og oppgradering) for slike eiendeler og VL-enheter og autoriserer oss (og Caterpillar og 
Trimble) til å ha ekstern tilgang til program og installere oppdateringer og oppgraderinger for slike VL-enheter og eiendeler i 

mailto:VL_Support@Trimble.com


 10 
 

Caterpillar: Confidential Green 

samsvar med denne avtalen, og når det gjelder oppdateringer og oppgraderinger som utføres av Caterpillar, av Caterpillars 
personvernserklæring og prosessene som beskrives i Cat® eksterne tjenester – programvareoppdateringsprosess for Cat-merkede 
produkter. Vi kan ikke garantere at brukerinnstillingene og konfigureringsinnstillingene som dueller dine autoriserte brukere kan ha 
valgt vil beholdes etter en oppdatering eller oppgradering av slike eiendeler eller VL-enheter, enten de utføres ekstern eller på en 
annen måte. 
. 

22. Generelle Bestemmelser 

VFB, betingelsene i ditt Tjenesteabonnement og/eller alle andre gyldige avtaler mellom deg og VSS for bruk av VisionLink-
tjenesten, utgjør den hele avtalen mellom deg og VSS, og styrer din bruk av VisionLink-tjenesten og Nettstedet, erstatter alle 
tidligere avtaler, forhandlinger og kommunikasjon (enten skriftlig, muntlig eller elektronisk) mellom deg og VSS med hensyn til 
innholdet. Ingen endring, modifikasjon eller fraskrivelse av VFB vil være bindende for VSS med mindre det er gjort skriftlig, med 
VSSs godkjenning. Alle rettigheter som ikke ellers er uttrykkelig gitt under VFB, er forbeholdt VSS og deres lisensgivere,. Om VSS 
ikke utøver eller håndhever en rettighet eller bestemmelse i VFB, skal det ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rettighet eller 
bestemmelse. Hvis en del av VFB blir ugyldig eller ikke kan håndheves, ved en domstol i kompetent jurisdiksjon, skal den delen 
tolkes på en måte som er forenlig med gjeldende lov for å gjenspeile, så nær som mulig, de opprinnelige intensjonene til VSS, og 
de gjenværende delene skal fortsatt ha full kraft og effekt Du samtykker i at uavhengig av vedtekter eller lover som sier det 
motsatte, skal ethvert krav eller rettskrav som oppstår som følge av eller knyttet til din bruk av VisionLink-tjenesten og/eller ditt 
Tjenesteabonnement, være fremsatt innen ett (1) år etter at et slikt krav eller rettskrav oppstod, eller legges bort for alltid. 

23. Offisielt språk 

Det offisielle språket til VFB er engelsk. Ved tolkning, eller i tilfelle av en konflikt mellom engelsk og versjoner av VFB på andre 
språk, skal den engelske utgaven være gjeldende. 

Rev. 7.juni 2018 
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