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 SOFTWARELICENSAFTALE FOR THERMO KING-UDSTYR 

VED AT BRUGE THERMO KING-UDSTYR ("UDSTYR"), DER EJES AF DIG ELLER DEN 
ENHED, SOM DU REPRÆSENTERER ("DU"), ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF 
FØLGENDE VILKÅR: 

LÆS DENNE SOFTWARELICENSAFTALE ("LICENS") GRUNDIGT, INDEN UDSTYRET 
BRUGES ELLER EN SOFTWAREOPDATERING DOWNLOADES.  VED AT BRUGE 
UDSTYRET ELLER DOWNLOADE EN SOFTWAREOPDATERING, HVAD DER ER 
RELEVANT, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE LICENS.  
HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE LICENS, MÅ UDSTYRET IKKE 
BRUGES ELLER SOFTWAREOPDATERINGEN DOWNLOADES.

1. Software og brugsrettigheder   

a. Udstyret har styreenheder og andre komponenter, som omfatter software, firmware, applikationer, 
dokumentation, indhold, beskyttede grænseflader, protokoller, meddelelser om ophavsret, 
netværksmeddelelser for styreenheder og andet indhold, som fulgte med Udstyret, som kan opdateres 
eller udskiftes med softwareopdateringer, det være sig i skrivebeskyttet hukommelse, på vilkårlige medier 
eller i en hver anden form ("Softwaren"). 

b. Vores Software ejes, leveres og licenseres af Thermo King Corporation og dennes affilierede 
selskaber (samlet benævnt heri som "Thermo King", "vores", "os" eller "vi").  Med forbehold af licensen, 
der udtrykkeligt er tildelt herunder, får du ingen rettighed, adkomst eller anden licens til nogen Software, 
herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i form af copyright, patenter, handelshemmeligheder, 
varemærker eller andre beskyttede rettigheder dertil.  

c. Med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne Licens tildeler Thermo King herved dig, og du 
accepterer, en begrænset ikke-eksklusiv licens, der ikke kan underlicenseres og kan bringes til ophør, til at 
bruge Softwaren som installeret på Udstyret til det tiltænkte formål.  Enhver fjernelse, gengivelse, reverse 
engineering eller anden uautoriseret brug af Softwaren, som strider mod denne Licens, er strengt forbudt.  
Hacking af Udstyret eller Softwaren, installation af software, der ikke er godkendt, eller tilslutning af 
Udstyret til uautoriseret udstyr fra tredjepart kan gøre garantien på Udstyret ugyldig.  Du accepterer, at du 
ikke må foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af Softwaren, undtagen og kun 
hvis dette udtrykkeligt er tilladt iht. gældende lov uanset denne begrænsning.  

d. Med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne Licens tildeles du en begrænset ikke-eksklusiv 
licens til at downloade og installere opdateringer til Softwaren, som muligvis gøres tilgængelige af 
Thermo King.  Thermo King kan også levere automatiske opdateringer til Softwaren.  Ved at acceptere 
denne Licens accepterer du at modtage automatiske opdateringer uden yderligere varsel.  Du accepterer 
endvidere, at Softwaren, når Udstyret serviceres af en autoriseret Thermo King-tjenesteudbyder, kan blive 
opdateret af tjenesteudbyderen uden yderligere varsel.    

e. Thermo King forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i denne Licens.  Denne 
Licens giver dig for eksempel ikke ret til, og du må ikke: 

i. gengive, modificere, tilpasse, oversætte eller sende nogen Software, helt eller delvist;  

ii. leje, lease, licensere eller på anden måde give adgang til nogen Software;  

iii. overføre Softwaren (bortset fra som tilladt ved denne Licens); 



2 

iv. ændre, fjerne eller dække varemærker eller meddelelser om ophavsret i Softwaren; 

v. dekompilere, disassemblere, dekryptere, opdele, udtrække eller på anden måde forsøge eller 
assistere andre med at foretage reverse engineering af nogen Software; 

vi. forbinde, eller sætte en tredjepart i stand til at forbinde, Udstyret med anordninger fra tredjepart, som 
ikke er autoriseret af Thermo King, for at tilgå eller interagere med Softwaren eller Udstyret; og 

vii. bruge, eller assistere en tredjepart med at bruge, Thermo King-protokoller, beskyttede grænseflader 
eller andre immaterielle rettigheder til Softwaren for at designe, udvikle, fremstille, licensere eller 
distribuere anordninger eller software fra tredjepart for at tilgå eller interagere med Softwaren eller 
Udstyret. 

2. Dit ansvar 

a. Du accepterer at anvende Udstyret og Softwaren i overensstemmelse med alle manualer og 
retningslinjer. Du accepterer at sikre, at alt Udstyr og al Software anvendes af brugere, som har den 
nødvendige forståelse og knowhow for transportkøleudstyr, herunder, men ikke begrænset til, 2-vejs 
fjerndrift af transportkøleenheden, når det er relevant. 

b. I det omfang Udstyr eller Software forbindes med mobile enheder accepterer du, at du ikke bruger 
disse mobile enheder under kørsel, og du skal advisere dine operatører om ikke at bruge disse mobile 
enheder under kørsel.  Du bekræfter og accepterer, at brug af mobile enheder under kørsel er farligt, og at 
det derfor ikke tilrådes at bruge mobile enheder under kørsel. 

3. Brug af oplysninger  

a. Udstyret eller Softwaren eller begge kan indsamle og dele oplysninger med Thermo King. Du 
accepterer, at du vil efterleve gældende love angående oplysninger, som du videregiver til Thermo King 
via Udstyret eller Softwaren.  Ved at acceptere denne Licens og bruge Udstyret og Softwaren accepterer 
du, at Thermo King må indsamle, bruge og videregive disse oplysninger til forhandlere, tjenesteudbydere 
og andre tredjeparter som beskrevet i databeskyttelses- og privatlivspolitikken fra Trane Technologies, 
der er tilgængelig på https://www.tranetechnologies.com/privacy-policy.html og inkorporeret heri ved 
reference, og Thermo Kings maskininformationspolitik, der er tilgængelig på 
https://europe.thermoking.com/tk-machine-information-policy/ og inkorporeret heri ved reference.  Hvis 
du vil fravælge at dele maskininformation med Thermo King, bedes du sende en e-mail til Thermo King 
på Opt-Out@ThermoKing.com.  Du accepterer, at Thermo King til enhver tid kan ændre eller opdatere 
disse politikker.   

b. Hvis du indgår eller accepterer, eller har indgået eller har accepteret, vilkårene i en særskilt telematik-, 
service- eller mobilappaftale eller anden aftale med Thermo King, kan vilkårene og betingelserne for 
indsamling, brug og videregivelse af oplysninger være fastlagt i sådanne andre vilkår eller en sådan anden 
aftale.  

4. Overdragelse  

Du må ikke leje, lease, udlåne, sælge, redistribuere eller underlicensere Softwaren. Du må overdrage alle 
dine licensrettigheder til Softwaren til en anden part i forbindelse med overdragelse af ejerskabet over 
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Udstyret, forudsat at overdragelsen skal omfatte Udstyret og Software, og den part, der modtager Udstyret 
og Softwaren, skal acceptere, at denne Licens gælder for overdragelsen og brugen af Softwaren.  

5. Software fra tredjepart 

Udstyret kan indeholde anden software fra tredjepart, der er licenseret under en særskilt gældende licens, 
uanset alt modstridende i denne Licens.  Fornødne bekræftelses-, meddelelses- og licensoplysninger 
("Meddelelser om software fra tredjepart") ledsager Udstyret.  Meddelelserne om software fra tredjepart 
kan være angivet i dokumentation, readme-filer, på en enhedsskærm, via en integreret server eller på et 
websted eller en mobil enhed, som interagerer med Udstyret.   

6. Ophør 

Denne Licens er i kraft, indtil den bringes til ophør.  Dine rettigheder ifølge denne Licens ophører 
automatisk eller er på anden måde ikke længere i kraft uden varsel fra Thermo King, hvis du ikke 
overholder nogen af vilkårene i denne Licens. Paragraf 3, 5, 6, 7, 8 og 10 i denne Licens er fortsat 
gældende efter et sådant ophør.      

7. Garantifraskrivelse 

THERMO KING GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, DET VÆRE SIG 
UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, I DET OMFANG DET ER TILLADT VED 
GÆLDENDE LOV, STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL VEDRØRENDE DEN LICENSEREDE SOFTWARE. THERMO KING KAN 
IKKE GARANTERE DATATILSLUTNING, TILGÆNGELIGHED AF NETVÆRK ELLER 
UAFBRUDT ELLER FEJLFRIE TJENESTER I SOFTWAREN. 

DENNE GARANTI FOR SOFTWAREN ER EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ALLE ANDRE 
GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER ENHVER 
GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG ALLE 
GARANTIER, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED HANDELSFORLØB ELLER 
OPFYLDELSE ELLER KUTYME. 

Du accepterer, at Thermo King ikke er ansvarlig for tab, der måtte opstå i tilfælde af funktionsfejl på eller 
ikke-funktionelt Udstyr eller Software, manglende evne til at identificere ydelsesproblemer med Udstyr, 
eller manglende evne til at anbefale afhjælpning, eller hvad der ellers er knyttet til Softwaren. 

8. Ansvarsbegrænsning 

I det omfang det ikke er forbudt ved gældende lov, påtager Thermo King eller Thermo Kings affilierede 
selskaber, ledere, medarbejdere og agenter sig intet ansvar for personskader eller hændelige, særlige, 
indirekte skader eller følgeskader af nogen art, herunder, uden begrænsning, erstatning for tab af 
fortjeneste, ødelæggelse eller tab af data, forretningsafbrydelse, brugstab, skader forårsaget på køretøjer, 
indhold, produktlast eller anden ejendom eller andre kommercielle skader eller tab, der måtte opstå som 
følge af eller knyttet til din brug eller manglende evne til at bruge Softwaren eller software fra tredjepart, 
applikationer eller tjenester i forbindelse med Softwaren, uanset hvordan det er forårsaget og uanset 
ansvarsteori (kontrakt, erstatning eller andet), og selvom Thermo King er blevet underrettet om 
muligheden for sådanne skader.  



4 

Thermo Kings samlede ansvar over for dig for alle skader (bortset fra, hvad der kan være påkrævet ved 
gældende lov i tilfælde, der involverer personskade) kan under ingen omstændigheder overstige et beløb 
på halvtreds amerikanske dollar (US $50).  

9. Eksportkontrol   

USA og andre jurisdiktioner kontrollerer eksporten af produkter og oplysninger. Du accepterer at 
efterleve sådanne restriktioner og ikke at eksportere eller reeksportere Softwaren eller nogen del deraf til 
lande eller personer, som er forbudt i henhold til eksportkontrollove. Ved at bruge Softwaren accepterer 
du, at du ikke er i et land, hvor en sådan eksport er forbudt, og at du ikke er omfattet af det amerikanske 
handelsministeriums liste over personer, det er forbudt at gøre forretninger med (Table of Denial Orders), 
eller det amerikanske finansministeriums liste over særligt angivne statsborgere (Specially Designated 
Nationals). 

10. Diverse 

a. Thermo King kan tildele denne Licens uden dit forudgående samtykke til enhver virksomhed eller 
enhed, som er affilieret med Thermo King, eller ved en tildeling knyttet til en 
virksomhedsomstrukturering, fusion eller erhvervelse.

b. Du er ansvarlig for overholdelse af lovene i din lokale jurisdiktion angående din brug af Softwaren.    

c. Du erklærer og indestår for, at du har retten, bemyndigelsen og kompetencen til at acceptere 
denne Softwarelicensaftale på vegne af dig selv eller den enhed, som du repræsenterer, og som ejer 
Udstyret.   

Copyright 2020 Thermo King Corporation  


