MyFord® Mobile Villkor
MyFord® Mobile är en programvara för smartphones (en app) och en webbplats, tänkta att
utöka bilens tillgänglighet och färdplaneringsfunktioner till där du befinner dig, även om det är
långt från bilen. MyFord® Mobile tillhandahålls av Ford Motor Company, 1 American Road,
Dearborn, Michigan 48126 USA, (hädanefter benämnt “Ford”) och hanteras av Ford åt och efter
direktiv från ditt lokala Ford-dotterbolag, inklusive ditt lokala Ford Company (se avsnitt 7(b)
nedan för detaljerad information om ditt lokala Ford Company).
MyFord® Mobile finns tillgängligt för specifika elektrifierade bilar som tillverkas av Ford eller
dess dotterbolag till försäljning och användning i USA (exklusive amerikanska besittningar),
utvalda europeiska marknader samt Kanada. Din åtkomst till och användning av MyFord®
Mobile, inklusive dess tjänster och funktioner (“Funktioner”) omfattas av dessa Villkor samt alla
policyer och riktlinjer, inklusive Sekretessmeddelandet på www.MyFordMobile.com (för
Nordamerika) eller www.MyFordMobile.eu (för Europa), samt Sekretessmeddelandet och
Licensavtalen för MyFord® Mobile-appen, hädanefter gemensamt kallade ”Villkoren”.
Om din elektrifierade bil är utrustad med Telematics-styrenhet (även kallat för ett inbyggt
modem), får du tillgång till följande MyFord® Mobile-funktioner:
• Laddprogrammering,
• Styr min bil,
• Min bil-info och Varningar.
1. Godkännande och ändringar av Villkoren
a. Godkännande av Villkoren
Genom att samtycka till dessa Villkor när detta begärs, binder du som användare (”
Användaren”,” jag”,” du”,” din”) dig att följa Villkoren, oavsett om du har läst dem
eller inte. Om du inte godkänner dessa Villkor, kommer du inte kunna köra eller
aktivera MyFord® Mobile-funktionerna. Du måste vara minst 18 år gammal eller ha
uppnått myndighetsålder enligt lagarna i den delstat, det land eller den region du bor i
för att kunna godkänna dessa Villkor och de åtaganden som framgår i Villkoren.
Dessutom godtar du att uppmärksamma alla andra förare, passagerare och gäster i
din bil på dessa Villkor och att de också lyder under dem. Du är ensamt ansvarig för
användningen av MyFord® Mobile och dess Funktioner till din bil, även om det inte är
du som använder MyFord® Mobile eller Funktionerna och även om du senare hävdar
att en annan person använde dessa olovligen. Du kan när som helst sluta använda
MyFord® Mobile utan några ytterligare konsekvenser.
Genom att aktivera och använda MyFord® Mobile utgör du att du innehar ett giltigt körkort för
att framföra bilen i landet du bor i.
b. Ändringar av Villkoren

Ford kan, efter eget gottfinnande, med eller utan förvarning, ändra dessa Villkor när som helst.
Dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter att de publicerats. Om vi ändrar dessa Villkor
meddelar vi dig om förändringarna. Om ändringarna har stor inverkan på hur behandlingen sker
eller på annat sätt för dig, meddelar vi dig i rimlig tid i förväg så att du kan utöva dina rättigheter
(t.ex. göra invändningar mot behandlingen.) Om du inte godkänner Villkoren eller
ändringarna av Villkoren, måste du omedelbart sluta använda MyFord® Mobile.
c. Spara en kopia av dessa Villkor Om du vill spara en kopia av
dessa Villkor besöker du https://www.myfordmobile.com/legal/index.html och
sparar eller skriver ut dem.
d. Ändringar i MyFord® Mobile
Ford kan ändra i MyFord® Mobile när som helst, med eller utan förvarning. Många olika och
föränderliga underlag påverkar tillgänglighet, kostnad och kvalitet på informationstjänster. På
grund av detta förbehåller sig Ford obegränsad rätt till att ändra, arrangera om, lägga till eller ta
bort innehåll och Funktioner, med eller utan förvarning. Du har alltid rätt att avbryta din
prenumeration på MyFord® Mobile om du inte vill godkänna en ändring, oavsett anledning. Din
fortsätta användning av MyFord® Mobile och dess Funktioner efter ändringar indikerar att du
godkänner dessa.
2. Tjänster
a. Tjänstregistrering
För att kunna använda Funktionerna i MyFord® Mobile måste du ha ett aktiverat MyFord®
Mobile-konto. Du kan skapa ett MyFord® Mobile-konto på www.MyFordMobile.com (för
Nordamerika) eller www.MyFordMobile.eu (för Europa) eller i MyFord® Mobile-appen på din
mobila enhet med en giltig e-postadress som du vill koppla till ditt MyFord® Mobile-konto. För
att kunna aktivera ditt MyFord® Mobile-konto måste du registrera din VIN-kod eller Radions
elektroniska serienummer (som du hittar i radiomenyn). Om du är den första personen som
kopplar chassinumret för en bil som utrustats med ett inbyggt modem till ett MyFord®
Mobilekonto måste du bekräfta kopplingen genom meddelanden i bilen. Kontoägare kan lägga
till ytterligare användare med sitt eget konto. Om du kopplar ditt MyFord® Mobile-konto till
chassinumret för en bil som du inte äger eller leasar bekräftar du att du är bilens auktoriserade
användare och därmed får ingå detta avtal. Denna prenumeration kan överföras till nästa ägare
om denne är kvalificerad. Du kan vid behov ta bort bilen från din e-postadress och en ny ägare
kan då koppla bilen till en ny e-postadress via MyFord® Mobile-appen. Inloggningsuppgifterna
som du skapar som en del av ditt konto kan också användas på vissa Lincoln-webbplatser och
andra Ford Motor Company-webbplatser.
b. Programvaruuppdateringar för inbyggt modem
Som en del av prenumerationstjänsten MyFord® Mobile för det inbyggda modemet kan Ford
fjärruppdatera programvaran (” Programvara”) i det inbyggda modemet och/eller bilens

operativsystem (” System”). Du samtycker till att Ford, dess dotterbolag, serviceleverantörer
och/eller utvalda agenter regelbundet kan kontrollera versionen på Programvaran och/eller
Systemkomponenterna i bilen och att de kan skicka Programvaruuppdateringar, - uppgraderingar,
-tillägg eller -ändringar till Programvaran, utan att meddela dig i förväg och utan att ytterligare
godkännande krävs. Dessa uppdateringar eller ändringar kan exempelvis förbättra säkerheten,
tillhandahålla bättre funktioner eller se till att bilen fortsätter att fungera som den ska. Vissa
funktioner kan begränsas eller störas när systemet tar emot dessa Programvaruuppdateringar
eller -ändringar. Dessa Programvaruuppdateringar eller -ändringar kan påverka eller radera data
som du har lagrat i bilen. Ford ansvarar inte för data som påverkas eller raderas på grund av en
Programvaruuppdatering
eller
-ändring.
Du
samtycker
till
att
använda
Programvaruuppdateringarna eller -ändringarna i enlighet med
Slutanvändarlicensavtalet (” EULA”) för bilens programvara. Du hittar det här avtalet, inklusive
eventuella ytterligare villkor för Programvaruuppdateringar eller -ändringar, i bilens Ägarhandbok.
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att ta emot Programvaruuppdateringar eller
ändringar genom att ta bort VIN-koden från alla associerade MyFord® Mobile-konton, eller genom
att göra en huvudåterställning av bilen. Om du har några frågor eller behöver hjälp kan du kontakta
vårt kundcenter (se avsnitt 7(b) i Sekretessmeddelandet nedan för kontaktinformation). Ford
efterfrågar och inhämtar samtycke till att tillhandahålla Programvaruuppdateringar å egna vägnar
och åt och efter direktiv från ditt lokala Forddotterbolag, inklusive ditt lokala Ford Company (se
avsnitt 7(b) nedan för detaljerad information om ditt lokala Ford Company).
c. Medföljande tjänstperiod
Ägare av tillämpliga nya elbilar får upp till fem (5) års medföljande MyFord® Mobile-tjänster från
och med bilens försäljningsdatum enligt återförsäljaren. Du måste förnya tjänsterna varje år på
www.MyFordMobile.com (för Nordamerika) eller www.MyFordMobile.eu (för Europa) om du vill
fortsätta använda dem. Denna medföljande tjänstperiod på fem år finns tillgänglig för den
ursprungliga ägaren och kan överföras i helhet till senare ägare inom den ursprungliga
femårsperioden. Ford förbehåller sig rätten att avbryta din medföljande prenumeration när som
helst:
• om du inte är kvalificerad,
• bryter mot något av dessa villkor eller
• av någon annan anledning enligt Fords eget gottfinnande.
Inga återbetalningar utgår om MyFord® Mobile avbryts under den medföljande perioden på fem
år.
d. Profilinformation
MyFord® Mobile ger dig möjlighet att ange profilinformation och inställningar för kontot på
www.MyFordMobile.com (för Nordamerika) eller www.MyFordMobile.eu (för Europa) eller via
MyFord® Mobile-appen. Med detta kan du ta emot varningar/meddelanden och spara platser,
inklusive laddstationer när du tar fram färdvägar. Du får inte använda namn som kan uppfattas
stötande eller obscena. Ford förbehåller sig rätten att ta bort och/eller avbryta tjänsten om namn
som uppfattas som stötande eller obscena används samt att avgöra, efter eget gottfinnande,

vad som anses stötande eller obscent. Observera att om du är bosatt i Europa kommer all
profilinformation du tillhandahåller överföras från EEA-området (European Economic
Area) och lagras, behandlas och göras tillgängliga för Ford och andra företag som Fords
tjänsteleverantörer i USA. Ford kräver att sådana tjänsteleverantörer har minst lika höga
säkerhetskrav för att tillhandahålla Funktioner och begärda tjänster.

e. Ändring, Begränsning eller Avslutning av Konton eller Tjänster
Ford förbehåller sig rättan att, efter eget gottfinnande och utan förvarning:
• avsluta eller begränsa användning av konton;
• ändra, begränsa eller avveckla tjänsten utan förvarning; samt
• ta bort eller redigera innehåll.
Det är ägarens ansvar att ta bort/överföra MyFord® Mobile-kontot. Alla avtalade servicetider
och tillhörande serviceåtgärder för bilen är ditt och din återförsäljares ansvar och ska hanteras i
enlighet med återförsäljarens servicepolicy. När du har aktiverat MyFord® Mobile kan du
inaktivera kontot via en fabriksåterställning som tar bort alla bilar som är kopplade till kontot
eller genom att låta en annan användare ta över kontot och ta bort dig själv från det
på www.MyFordMobile.com (för Nordamerika) eller www.MyFordMobile.eu (för Europa).
Om bilen och tillhörande VIN-kod är begagnad, rekommenderar vi att du utför en
huvudåterställning när du får tillgång till bilen för att ta bort den från eventuella befintliga
MyFord® Mobile-konton.
f. Debiteringar
MyFord® Mobile är kostnadsfritt. Kostnader för telefonanvändning och datatrafik kan dock
tillkomma vid användning av MyFord® Mobile.
3. Område och tillgänglighet
a. Tillgänglighet i USA, EU och Kanada
MyFord® Mobile finns tillgänglig i USA (exklusive amerikanska besittningar), utvalda europeiska
marknader samt Kanada. Alla Funktioner och tjänster finns inte tillgängliga på alla marknader
och täckningen begränsas av din täckning för mobildata.
b. Datatjänster från tredje part
MyFord® Mobile använder data från tredje part för att tillhandahålla tjänster och tillhörande
data, inklusive kartor, kan vara felaktiga. Ford ansvarar inte på något sätt för data som
tillhandahålls av tredje part. Kartor som används i systemet kan vara felaktiga p.g.a. ändringar
av vägar, trafikkontroller och körförhållanden.
c. Avbrott i tjänsten

MyFord® Mobile kan vara otillgänglig eller störas ut ibland av en mängd olika anledningar, som
omgivningen, väderlek eller andra anledningar som står utanför Fords kontroll. Tjänsten kan
även vara otillgänglig på vissa platser (t.ex. i tunnlar, parkeringsgarage eller i eller vid
byggnader), i närheten av annan teknik, där nätverkstäckningen är dålig eller när systemet tar
emot en Programvaruuppdatering eller -ändring. Ford ansvarar inte för eventuella avbrott i
användningen av MyFord® Mobile eller dess Funktioner.
4. Säkerhet i bilen

Varning! Användning av MyFord® Mobile medan du kör kan leda bort uppmärksamheten
från vägen och leda till olyckor och allvarliga skador. Gör inte några inställningar eller
mata in data i MyFord® Mobile medan du kör. Stanna bilen på ett säkert och lagligt sätt
innan du utför dessa åtgärder.
Obs! Ta alltid med dig nyckeln eller fjärrkontrollen när du lämnar bilen. Fjärrmanövrerad
upplåsning kanske inte fungerar vid avbrott i tjänsten eller om batteriet är lågt.
a. Längre användning av skärmen
Använd inte funktioner som kräver att du tittar länge på skärmen medan du kör. Stanna bilen på
ett säkert och lagligt sätt innan du försöker komma åt en systemfunktion som kräver längre
uppmärksamhet. Även korta blickar på skärmen kan vara farliga om de distraherar dig från
trafiken vid ett kritiskt tillfälle.
b. Navigationsfunktioner
Eventuella navigationsfunktioner i systemet är tänkta att tillhandahålla anvisningar till önskat
mål. Se till att alla personer som använder det här systemet har läst och följer anvisningarna
och säkerhetsinformationen till fullo.
c. Risk för distraktioner
Navigationsfunktioner kan kräva manuell (ej röststyrd) inställning. Om du försöker genomföra
sådana inställningar eller mata in data medan du kör kan du bli distraherad från trafiken, något
som kan leda till en olycka eller andra allvarliga följder. Stanna bilen på ett säkert och lagligt sätt
innan du utför dessa åtgärder.
d. Föraromdöme
Navigationsfunktionerna tillhandahålls endast som hjälpmedel. Basera dina beslut vid körningen
på observationer av lokala förhållanden och befintliga trafikbestämmelser. Sådana funktioner är
inte tänkta att ersätta personliga bedömningar. Väganvisningar från systemet kan aldrig ersätta
lokala trafikbestämmelser, ditt personliga omdöme eller rutiner för säker körning.

e. Säkerhet på vägen
Håll händerna på ratten och blicken på vägen när du använder MyFord® Mobile. Om du
distraheras när du kör kan du tappa kontrollen över bilen, något som kan leda till olyckor och
personskador. Ford rekommenderar att föraren är mycket försiktig vid användning av enheter som
kan avleda fokus på vägen och själva körandet. Förarens främsta ansvar är att framföra bilen på
ett säkert sätt.
Iaktta alltid vägskyltar, använd sunt förnuft och följ trafikreglerna. Navigationsfunktionerna
tillhandahålls endast som hjälpmedel. Basera dina beslut vid körningen på observationer av
lokala förhållanden och befintliga trafikbestämmelser. Sådana funktioner är inte tänkta att
ersätta personliga bedömningar. Väganvisningar från systemet kan aldrig ersätta lokala
trafikbestämmelser, ditt personliga omdöme eller rutiner för säker körning. Följ inte
väganvisningarna om det innebär osäker eller olaglig körning, om du skulle hamna i en osäker
situation eller som du kommer in i ett område du anser vara osäkert. Föraren är den som är
slutligt ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt och måste därför bedöma om det är
säkert att följa föreslagna anvisningar.
f. Nödservice
Förlita dig inte på att eventuella navigationsfunktioner i systemet ska kunna leda dig till
nödservice. Fråga lokala myndigheter eller en SOS-operatör efter lämplig plats. Alla nödtjänster
som polis, brandstation, sjukhus och vårdcentraler finns inte alltid med på kartan i sådana
navigationsfunktioner.
g. Meddelanden
MyFord® Mobile kan skicka SMS eller push-meddelanden till förarens mobiltelefon. Dessa
meddelanden ska läsas på ett säkert sätt och inte medan bilen körs. Läs inte SMS och
pushmeddelanden när du kör. Du godkänner att följa alla tillämpbara lokala och nationella
lagar.
5. Textmeddelanden och push-meddelanden
a. Registrering
Beroende på vilka inställningar för meddelanden du har angett på www.MyFordMobile.com (för
Nordamerika) eller www.myfordmobile.eu (för Europa) kan MyFord® Mobile skicka SMS eller
push-meddelanden till din registrerade mobiltelefon. När du aktiverar SMS eller
pushmeddelanden:
• intygar du att du är ägaren till mobiltelefonkontot eller har kontoinnehavarens tillåtelse
samt
• uttryckligen godkänner att MyFord® Mobile skickar SMS eller push-meddelanden till
dig i enlighet med sekretessmeddelandet för MyFord® Mobile-appen. Avgifter för
meddelanden och datatrafik kan tillkomma.

b. Välja bort
Ford inhämtar ditt medgivande för MyFord® Mobile. Kontaktadress, telefonnummer och
epostadress för MyFord® Mobile hittar du i sekretessmeddelandet för MyFord® Mobile-appen
nedan. Du kan när som helst välja bort att ta emot SMS från MyFord® Mobile genom att ringa
Fords lokala kundcenter (se avsnitt 7(b) nedan för lokal kontaktinformation) eller ringa 18003923673 om du befinner dig i Nordamerika. Du kan välja bort att ta emot pushmeddelanden genom
att stänga av dem i inställningarna i din mobiltelefon eller genom att stänga av meddelanden i
Appen.
6. Säkerhet och lösenord för konto
Du har det fulla ansvaret att hålla kontoinformationen för ditt MyFord® Mobile-konto, inklusive
lösenordet och all kontoaktivitet hemlig. Du godkänner att meddela Ford omedelbart angående
obehörig användning av ditt konto eller lösenord och övriga säkerhetsproblem. Du kan hållas
ansvarig för eventuella kostnader som uppstår för Ford eller din återförsäljare som uppkommer
av att någon annan använder ditt användarnamn, lösenord, mobiltelefonnummer eller konto.
Du får inte använda en annan användares lösenord, VIN-kod, e-postadress,
mobiltelefonnummer eller konto vid något tillfälle utan uttrycklig tillåtelse av innehavaren av det
användarnamnet, lösenordet, VIN-koden, e-postadressen, mobiltelefonnumret eller kontot. Så
långt som tillåts av gällande lag kan Ford och din återförsäljare inte hållas ansvariga för
eventuella kostnader eller skador som uppstår av att du inte följer dessa åtaganden.
7. Sekretessmeddelande
a. Sekretessmeddelande för MyFord® Mobile-appen
Ford Motor Company (“Ford”, “vi”, “det”, “vårt”) respekterar din integritet och kommer att göra
sitt yttersta att skydda den.
Följande framställning (“Sekretessmeddelande”) beskriver grunden för hur personligt
identifierbara uppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss, kommer att
behandlas av oss. Läs följande nog för att förstå vårt synsätt och vår praxis angående dina
personligt identifierbara uppgifter och hur vi behandlar denna. Via detta framställande vill Ford
att du ska känna dig trygg i hur Vi samlar in, använder och skyddar dina personliga och övriga
uppgifter som Vi samlar in eller som du tillhandahåller samt visa hur du kan kontakta oss med
eventuella frågor. Ford hoppas verkligen att vi, i och med att vi förklarar våra
datahanteringsprocedurer, ska få ett långvarigt och förtroligt förhållande med dig.
Detta Meddelande (tillsammans med våra Villkor och alla policys och riktlinjer, inklusive
Sekretessmeddelandet på www.MyFordMobile.com (för Nordamerika)
och www.MyFordMobile.eu (för Europa) och Licensavtal, gäller för ditt användande av MyFord®
Mobile-appen som distribueras digitalt på öppna appmarknadsplatser (”App Store”) när du har
hämtat Appen till din mobiltelefon eller handhållna enhet (”Enhet”), inklusive användning av

funktioner och tjänster via Appen (”Funktioner”), om det inte står i Villkoren att ett separat
sekretessmeddelande gäller för en viss Funktion, i vilket fall detta sekretessmeddelande gäller
istället.
b. Dina rättigheter
Du hittar datakontrollern för din region nedan. Som registrerad har du rätt att få insyn i vilken
information vi lagrar om dig och för vilka ändamål, och att göra rättelser vid behov. Du har i
vissa fall också rätt att göra invändningar mot att vi fortsätter behandla dina personuppgifter
eller att be oss radera eller begränsa användningen av din information. Observera att om du är
bosatt i Europa, i vissa fall kan du även begära att dina personuppgifter tillhandahålls till dig i ett
vanligt elektroniskt format så att du kan dela det med andra företag (detta kallas ofta ”rätten till
dataportabilitet”).

Du får gärna kontakta oss för att uppdatera eller rätta dina personuppgifter om de förändras,
eller om de personuppgifter som vi har om dig är felaktiga.
Om du är missnöjd med hur vi använder dina uppgifter hoppas vi att du kontaktar oss först så
att vi kan vidta åtgärder. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud direkt dpeurope@ford.com
eller kontakta Fords lokala kundcenter för mer information. Du har också rätt att lämna in ett
klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

Belgien. Ford Motor Company (Belgium) N.V., Avenue du Hunderenveldlaan 10, 1082 Bryssel.
Customer Relation Centre +32 (0)2 482 2626, custfobe@ford.com.
Kanada. 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, Momsnummer 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 (lokalt pris från fast telefon eller
mobiltelefon). crcfr@ford.com
Italien. Ford Italia S.p.A., Andrea Argoli n° 54, 00143 Rom. Customer Relations Center +39 800
22 44 33, tu@ford.com.

Nederländerna. Ford Nederland B.V., Amsteldijk 216-217, Amsterdam, Nederländerna 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. Customer Relations Center, +47
800 56 105 or +47 22 57 90 99, infonor@ford.com.
Portugal. Ford Lusitana S.A., Avenida da Liberdada, 249, 6º / 7º andar, 1250-143 Lissabon.
Centro de Relações com Clientes, +351 808 200 556, clientes@ford.com.
Spanien. Ford España S.L., Miniparc IV, Caléndula,13, 28109 Alcobendas, Madrid, Spanien.
Centro de Relaciones con Clientes, Tel. +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.
Schweiz. Ford Motor Company (Switzerland) SA, Geerenstrasse 10, Postfach, 8304
Wallisellen. Kundendienst, +41 (0) 445 111 445, assistch@ford.com.
Storbritannien. 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, USA

c. Uppgifter som samlats in via MyFord® Mobile
När du aktiverar ditt MyFord® Mobile-konto samlar vi in uppgifter om dig, inklusive din
epostadress och det mobilnummer du vill koppla till tjänsten. Dessutom måste du ange ditt
namn under registreringsprocessen. Se Sekretessmeddelandet på www.MyFordMobile.com (för
Nordamerika) eller www.MyFordMobile.eu (för Europa).
Vi och våra MyFord® Mobile-tjänstleverantörer kan samla in, använda, behandla, lagra och dela
GPS- och hastighetsdata (t.ex. din bils aktuella plats och färdriktning), bilstatus och -information
(t.ex. bilens chassinummer, det inbyggda modemets serienummer, ID för nyckeln som används,
däcktryck, bränslenivå, batteristatus, oljenivå, status för fönster, dörrar, dörrlås, alarm och
batteriladdningsinformation) och köregenskaper (t.ex. bilbältesvarning, gaspedalens position
och bromspedalens position). Dessa data kallas gemensamt för ”bilinformation”.
Vi och våra MyFord® Mobile-tjänstleverantörer kan samla in, använda, behandla, lagra och dela
detaljer om dina förfrågningar (kallade ”tjänstdetaljer”), däribland:
•
ditt mobiltelefonnummer, om angivet,

•
•
•

typ av begäran,
adressinformation för köranvisningar samt
annan information du har angivit.

Vi använder personuppgifterna som vi samlar in om dig genom Appen och från bilen/bilarna
som du ansluter till den för att tillhandahålla Tjänsterna till dig, inklusive de som anges ovan.
Vi använder dem också för andra berättigade syften, som att:
•
•
•
•
•

tillhandahålla bra funktioner och tjänster
låta dig styra vissa bilfunktioner
slutföra begäranden och hantera förfrågningar från dig
hantera och förbättra vårt företag och vår relation med dig
bedöma kvaliteteten för tjänsterna som vi och återförsäljarna tillhandahåller, och de
tjänster som våra leverantörer tillhandahåller oss eller å våra vägnar samt att skicka
marknadsföringsmaterial i enlighet med dina önskemål för kommunikation
•
anpassa din upplevelse och den marknadsföring som du får
•
felsöka problem
•
utföra forskning och utveckla nya och förbättrade produkter och tjänster samt företagsoch marknadsföringsstrategier
•
uppfylla lagstadgade skyldigheter eller förelägganden från myndigheter
•
skydda våra eller en annan parts rättigheter eller egendom
•
skydda individers personliga säkerhet och
•
identifiera, förhindra eller på annat sätt åtgärda problem med bedrägerier, säkerhet eller
sekretess..
Bilinformation och tjänstinformation kan kopplas till dig eller till den e-postadress du kopplat till
MyFord® Mobile. Vi kan skicka e-postmeddelanden till den e-postadress du anger för att
bekräfta dina förfrågningar och åtgärder, t.ex. registrering och borttagning av bilar eller
lösenordsåterställningar, vilket gör det möjligt för dig att meddela oss om du inte har skickat
förfrågan eller utfört åtgärden i fråga.
Du får ett meddelande i bilen angående GPS som innehåller formuleringar som: ”MyFord®
Mobile är aktivt. Det gör att GPS kan kartlägga bilens plats. Meddela dem som färdas i bilen. Se
Ägarhandboken för mer information. Genom att trycka på fortsätt eller köra bilen samtycker du
till GPS-kartläggningen.”

Vi, Ford Motor Company och andra företag inom Ford Motor Company Group över hela världen
kan, där det är tillåtet enligt lag, kombinera och, med hjälp av automatiserade
beslutfattningsprocesser, analysera dina kontouppgifter/uppgifter som vi samlar in som ett
resultat av din användning av Appen och Tjänsterna med annan information som vi har om dig
och andra kunder för att underlätta de syften som anges ovan. Det kan till exempel omfatta
analys av bildiagnostikuppgifter, genomförande av återkallelser, utvärdering av effektiviteten
för vår marknadsföring och kundtjänst, genomförande av marknadsanalyser och identifiering
av produkter och tjänster som du kan vara intresserad av, samt att kontakta dig för att berätta
om sådana produkter och tjänster.
Om du vill ha mer information om de andra

uppgiftskategorierna som vi kan lagra om dig ska du läsa sekretesspolicyerna som vi har givit
dig i samband med andra produkter och tjänster från Ford som du har fått från oss, exempelvis
på Fords lokala webbplats.
I vissa begränsade fall kan de automatiserade beslut som vi fattar ha en rättslig eller liknande
effekt för dig. Vi fattar endast sådana automatiserade beslut om dig när:
• besluten är nödvändiga för att genomföra eller ingå ett avtal med dig
• besluten är tillåtna enligt lag eller
• du ger ditt samtycke till att vi använder automatiserat beslutsfattande.
Du kan kontakta oss och begära mer information om automatiserat beslutsfattande, och i vissa
fall göra invändningar mot vår användning av automatiserat beslutsfattande, eller begära att ett
automatiserat beslut granskas av en människa.

d. Vilka rättsliga grunder har vi för att använda dina uppgifter?
Vi har flera rättsliga grunder för att använda dina uppgifter:
•

•

•

•
•

Som vi beskriver ovan behöver vi använda vissa uppgifter om dig för att utföra vårt avtal
med dig genom att tillhandahålla de Tjänster som du har begärt, exempelvis för att
möjliggöra din användning av laddningsfunktionerna, låta dig styra vissa bilfunktioner,
slutföra begäranden som du har gjort i Appen, felsöka produkter, och skicka
transaktionsmeddelanden till dig.
Vi har ofta ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter för vissa syften,
exempelvis för att tillhandahålla bra funktioner och tjänster, anpassa din upplevelse och
den marknadsföring som du får, ställa prognoser om vilka produkter och tjänster från
Ford som du kan vara intresserad av, hantera och förbättra vårt företag och vår relation
med dig, bedöma kvaliteten för tjänsterna som vi och återförsäljarna tillhandahåller, och
de tjänster som våra leverantörer tillhandahåller oss eller å våra vägnar, utveckla nya
och förbättrade produkter och tjänster samt företags- och marknadsföringsstrategier,
utföra forskning, skydda våra eller en annan parts rättigheter eller egendom, eller
identifiera, förhindra eller på annat sätt åtgärda problem med bedrägerier, säkerhet eller
sekretess. När vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra berättigade intressen
använder vi oss av robusta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att din sekretess
skyddas och att dina intressen eller grundläggande rättigheter och frihet inte väger
tyngre än våra berättigade intressen.
I vissa fall ber vi om ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter för specifika syften,
exempelvis att använda din plats. När vi begär ditt samtycke till användning av dina
personuppgifter har du rätt att återkalla det samtycket när som helst. Se avsnittet ”Dina
rättigheter…” ovan för mer information.
I vissa fall kan vi behöva använda dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för
uppfylla en rättslig skyldighet.
I vissa fall kan vi behöva använda dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för
skydda någons säkerhet eller avgörande intressen.

•

I vissa fall kan vi behöva använda dina uppgifter för vissa syften som rör allmänhetens
intresse.
e. Var dina uppgifter lagras

Dina personuppgifter sparas lokalt på din mobilenhet och på servrar som drivs av oss och våra
tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med lokal dataskyddslagstiftning
och kan överföras inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) samt till länder
utanför EES (inklusive till USA). Länderna som vi överför dina personuppgifter till kanske inte
anses ge ett adekvat skydd för personuppgifter enligt EU-kommissionen. När vi överför dina
personuppgifter utanför EES vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med våra rättsliga
skyldigheter för att se till att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt, oavsett vilket land
som de överförs till. Dessa åtgärder kan omfatta erhållande av kontraktsmässiga intyg från alla
tredje parter som får åtkomst till dina personuppgifter om att dina personuppgifter skyddas av
standarder som är jämbördiga med standarderna som skyddar dina personuppgifter när de
hanteras inom EES. Om du vill veta mer om hur vi skyddar dina personuppgifter när de överförs
utanför EES eller få en kopia av de åtgärder vi tillämpar för att skydda dina personuppgifter vid
överföringar kan du kontakta oss. (se avsnittet Så kontaktar du oss).

f. Uppgifter som delas med tredje part
Du förstår och samtycker till att dina personligt identifierbara uppgifter delas med MyFord®
Mobile-tjänstleverantörer, däribland kartleverantörer och molntjänstleverantörer. Fords
tjänsteleverantörer för MyFord® Mobile måste hålla personligt identifierbara uppgifter
konfidentiella och får inte använda dessa uppgifter för något annat syfte än att utföra den tjänst
de tillhandahåller Ford.
Ford delar inte någon personligt identifierbara uppgifter kopplat till Appen med andra tredje män
för fristående användning, men vi kan dela dina personligt identifierbara uppgifter när vi anser
att det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller förelägganden från
myndigheter, skydda våra eller en annan parts rättigheter eller egendom, skydda individers
personliga säkerhet, eller identifiera, förhindra eller på annat sätt åtgärda problem med
bedrägerier, säkerhet eller sekretess.
I de fall som anges ovan får Ford och dess tjänsteleverantörer röja personligt identifierbara
uppgifter utan föregående meddelande. Om du inte samtycker till detta ska du inte aktivera
eller använda MyFord® Mobile. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke vid ett senare tillfälle
måste du omedelbart sluta använda MyFord® Mobile och ta bort ditt konto.
g. Avidentifierade, icke-personligt identifierbara uppgifter
Ford kan avidentifiera vissa uppgifter som samlats in i anslutning till tjänsten (Avidentifierad
information). Dessa Avidentifierade uppgifter innehåller inga personligt identifierbara uppgifter.
Avidentifierade uppgifterkan användas i vilket syfte som helst av Ford, Fords dotterbolag och

utvalda underleverantörer över hela världen. Om du inte samtycker till användningen av
Avidentifierade uppgifterska du inte aktivera eller använda MyFord® Mobile. Om du vill
dra tillbaka ditt samtycke vid ett senare tillfälle måste du omedelbart sluta använda MyFord®
Mobile och ta bort ditt konto.
h. Sekretess för kommunikationer över trådlösa nätverk
Eftersom MyFord® Mobile tillhandahåller tjänsterna via trådlösa nätverk kan vi inte garantera att
dina kommunikationer inte snappas upp av andra. Du godkänner att så långt som tillåts av
gällande lag kan vi inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår vid sekretessbrister i
kommunikationer via sådana nätverk.
Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personligt identifierbara uppgifter, kan vi inte din
egen risk. När du skickar personligt identifierbara uppgifter till oss, används SSL (Secure
Socket Layer) eller liknande tekniker för att skydda din personligt identifierbara uppgifter vid
överföringen.
Alla personligt identifierbara uppgifter du tillhandahåller oss eller som samlas in från din bil
krypteras vid överföringen och lagras på en server som tillhör oss eller våra tjänstleverantörer.
När vi har mottagit dina uppgifter använder vi oss av strikta procedurer och säkerhetsfunktioner
för att försöka förhindra obehörig åtkomst. Där vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som
ger dig åtkomst till vissa delar av Appen eller Funktionerna, är du ansvarig för att hålla
lösenordet hemligt. Vi vill be dig att inte berätta lösenordet för någon.
i. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Vi lagrar endast dina uppgifter i identifierbar form så länge som det krävs för syftena som
anges i det här Sekretessmeddelandet. I regel innebär det att vi lagrar uppgifter så länge
som något av det följande är tillämpligt:
-

dina uppgifter krävs rimligen för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig
dina uppgifter krävs rimligen för att uppfylla syftet som du lämnade över eller som vi
samlade in uppgifterna för
dina uppgifter krävs rimligen för att skydda våra rättigheter eller egendom (i regel är detta
den relevanta begränsningsperioden i din jurisdiktion) eller
om vi annat sätt är skyldiga att lagra dina uppgifter på grund av tillämpliga lagar eller
föreskrifter.
j. Sekretess för barn

Appen samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år.
8. Ansvar och tvister
a. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag kan inte Ford, dess koncernbolag, inklusive ditt
lokala Ford Company, dotterbolag eller leverantörer samt några chefer, anställda, agenter eller
andra representanter hållas ansvariga för eventuella direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda,
påföljande, utdömda eller grava skadestånd (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust
av data, inkomst, vinst, förlust av eller skador på egendom samt anspråk från tredje man) eller
andra skadestånd av något slag som uppkommer i samband med MyFord® Mobile; allt
material, all information, kvalifikationer och rekommendationer som visas i MyFord® Mobile; alla
programvaror, verktyg, tips, produkter eller tjänster som erbjuds via, i eller annonseras för i
MyFord® Mobile; alla länkar i MyFord® Mobile; eller intrång i konto eller lösenord, oavsett om
Ford har upplysts om sådana skadestånd eller ej. Dessutom ska inte, vid några omständigheter,
någon leverantör i MyFord® Mobile hållas ansvarig för eventuella indirekta, särskilda,
oförutsedda, påföljande, utdömda eller grava (inklusive, utan begränsning, skadestånd för
förlust av data, inkomst, vinst, förlust av eller skador på egendom samt anspråk från tredje part)
som uppkommer vid användning av eller i samband med sådana tjänster. Denna ansvarsfrihet
gäller så långt som tillåts av gällande lag. Detta villkor gäller även efter en uppsägning av dina
rättigheter att använda MyFord® Mobile. När du använder MyFord® Mobile godkänner du att du
är fullt ansvarig för alla skadestånd som uppkommer direkt eller indirekt från användningen av
MyFord® Mobile. INGA GARANTIER KOPPLADE TILL MYFORD® MOBILE LÄMNAS
UTÖVER DE SOM KAN UTTRYCKLIGEN GÄLLER FÖR DIN NYA BIL.
b. Gottgörelse
Du godkänner att gottgöra och hålla Ford, dess koncernbolag, inklusive ditt lokala Ford
Company, dotterbolag och leverantörer, deras distributörer, återförsäljare,
återförsäljarorganisationer och reklambyråer samt chefer, anställda, aktieägare, agenter eller
andra representanter skadelösa från alla anspråk, skulder, skadestånd och kostnader, inklusive
alla advokatkostnader som kan uppkomma ur din användning av MyFord® Mobile, dess tjänster
eller Funktioner, dina överträdelser av dessa Villkor, Sekretessmeddelande, Licensavtal eller
tillhörande meddelanden och/eller ditt intrång eller påstått intrång i immaterialrätt tillhörande
tredje man. Ford förbehåller sig rätten att sköta allt försvar för ärenden som involverar
gottgörelse från dig och du godkänner i sådana fall att samarbete i fullo med Ford. Du
samtycker till att Ford inte har något ansvar eller några skyldigheter till att undersöka, försvara,
förlika eller bevilja påstådda överträdelser av immaterialrätt tillhörande tredje part. Detta villkor
gäller även efter en uppsägning av dessa Villkor samt dina rättigheter att använda MyFord®
Mobile.
c. Tvistelösning
Alla anspråk, tvister eller kontroverser (vare sig under kontrakt eller utomkontraktligt, enligt lagar
eller förordningar eller på annat vis samt vare sig befintliga, aktuella eller framtida) som uppstår
i relation till:
• dessa Villkor, Sekretessmeddelande, Licensavtal och tillhörande meddelanden;
• fel som härrör till MyFord® Mobile;
• eventuella annonser eller marknadsföring för MyFord® Mobile, dess tjänster eller
Funktoner eller MyFord® Mobile-appen;

•
•

MyFord® Mobile-överföringar; eller
den relation som uppkommer ur dessa Villkor (inklusive relationer till tredje part som inte
ingår i dessa Villkor) (sammantaget ”Anspråk”),
kommer att avgöras av bindande skiljedomar under Federal Arbitration Act och administreras av
American Arbitration Association enligt deras regler för lösningar av konsumentrelaterade tvister
eller enligt andra ömsesidigt överenskomna processer enligt tillämplig amerikansk lag.
Eftersom denna tvistelösning är personlig, individuell och är den enda metoden för lösning av
sådana tvister, samtycker du även till att, så långt som tillåts av gällande lag, avsäga dig alla
rättigheter du kan ha att inleda eller delta i grupptalan eller skiljedom i grupp mot Ford för något
Anspråk. Detta villkor gäller även efter en uppsägning av dina rättigheter att använda MyFord®
Mobile.
Trots ovanstående gäller för MyFord® Mobile-kunder i Nederländerna att detta avsnitt 8(c) är
underordnat att Ford ger dig en period på minst en månad från det datum där villkoret aktiverats
skriftligt där du kan välja att låta tvisten lösas av den domstol som är behörig enligt tillämplig
lag.
d. Tillämplig lag
Om inte och i den utsträckning lokala och/eller tillämpliga lag kräver något annat, ska dessa
Villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i State of Michigan, USA utan någon
hänsyn till andra val av jurisdiktioner. Du samtycker till den exklusiva personliga jurisdiktionen
och platsen för en statlig eller federal domstol i Wayne County, Michigan i den utsträckning som
rättsförhandlingar inleds, men att föregående inte på något sätt minskar eller begränsar
eventuellt skiljedomsförfarande som anges i dessa Villkor. Förenta Nationernas konvention om
kontrakt för internationella köp av varor skall inte tillämpas.
Trots ovanstående ska dessa Villkor läsas i samförstånd med obligatoriska nationella
konsumentlagar och dataskyddslagar som är tillämpliga i din huvudsakliga vistelseplats.
Domstolar med jurisdiktion för din huvudsakliga vistelseplats är behöriga för alla åtgärder som
uppkommer från användning av MyFord® Mobile och dessa Villkor. För MyFord® Mobilekunder
i Nederländerna är detta avsnitt 8(d) underordnat att Ford ger dig en period på minst en månad
från det datum där villkoret aktiverats skriftligt där du kan välja att låta tvisten lösas av den
domstol som är behörig enligt tillämplig lag.
9. MyFord® Mobile Licensavtal
Såvida inget annat anges, och i den omfattning så sker, ägs, kontrolleras och licensieras Appen
(inklusive tidigare, nuvarande och framtida versioner) och allt innehåll som ingår i, eller som på
annat sätt är en del av, Appen (”Materialet”) av Ford, dess dotterbolag eller närstående bolag.
Innehållet i Appen, inklusive urval, samordning och arrangemang av Appen, skyddas av
världsomfattande upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter eller andra äganderätter,
lagar och avtalsbestämmelser, oavsett om ett meddelande om upphovsrätt eller annan
äganderätt är närvarande. Du samtycker till att följa alla lagar om upphovsrätt över hela världen

i din användning av Appen samt att förhindra obehörig kopiering av dess innehåll, källkod, eller
Material. Förutom vad som uttryckligen anges häri, ger Ford inte någon uttrycklig eller
underförstådd rätt till dig under några patent, varumärken eller upphovsrätt.
Med förbehåll för din fortsatta efterlevnad av dessa Villkor, ger Ford dig en icke exklusiv, icke
överförbar, begränsad rätt att få tillgång till, visa, använda och lyssna på Appen endast för
personligt, icke-kommersiellt bruk. Ford ger dig behörighet att hämta Appen endast för
personligt, icke-kommersiellt bruk. Alla rättigheter, äganderätter och intressen i Appen som inte
uttryckligen beviljats dig i dessa Villkor förbehålls av Ford och dess dotterbolag och/eller dess
licensgivare. Du samtycker till att inte tvista om Fords ägandeskap eller giltigheten i dess
rättigheter för denna App eller Funktionerna.
Ford kan avsluta alla dina rättigheter och din behörighet när som helst, oavsett anledning. Om
du bryter mot något av dessa Villkor avslutas omedelbart dina rättigheter i detta Avsnitt och
Ford kan avbryta din åtkomst till MyFord® Mobile utan förvarning och utan återbetalning av
avgifter, om tillämpligt. Eventuella rättigheter eller behörighet som beviljats dig av Ford lyder
under följande skyldigheter och begränsningar:
1. Du måste behålla all upphovsrätt och annan äganderätt som finns häri, samt på
eventuella tillåtna kopior;
2. Du får inte kopiera, trycka om, modifiera, distribuera, översätta, porta, publicera,
licensiera vidare, tilldela, överföra, sälja, hyra ut eller på annat sätt distribuera Materialen på
något sätt eller reproducera, offentligt visa, uppföra eller på annat sätt använda dem för något
offentligt eller kommersiellt syfte;
3. Du får inte, eller tillåta att tredje part för din räkning, kommersiellt utnyttjar Appen,
Funktionerna eller underliggande data, inklusive, utan begränsning, skapa härledda verk av
innehållet, Funktionerna, Materialet, använda någon data mining, robotar eller liknande
datainsamling och utvinning på Appen, skapa en databas, systematiskt hämta och lagra någon
eller alla av materialen från Appen eller webbplatser, länka till någon del av materialen,
extrahera, härleda eller försöka extrahera eller härleda någon källkod eller struktur av hela eller
någon del av materialen eller Appen genom att utföra reverse engineering, disassemblera,
dekompilera eller annat sätt;
4. Du får inte överföra Appen till någon annan person om det inte är för den individens
enskilda personliga, icke-kommersiella bruk och du ger dem varsel om och de är överens om
att acceptera, de skyldigheter som följer av dessa Villkor;
5. Du får inte använda Appen med annat innehåll eller på ett sätt som är olagligt, hotfullt,
kränkande, trakasserande, ärekränkande, vilseledande, bedrägligt, inkräktande på annans
privatliv, skadegörande eller innehåller uttryckliga eller grafiska sexuella beskrivningar, inte
heller får din användning utsätta, trakassera, förnedra eller skrämma en individ eller grupp av
individer på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder; 6.
Du får inte använda Appen med annat innehåll eller på ett sätt som efterliknar någon person,
företag eller organisation, inklusive Ford, dess dotterbolag eller närstående tredje part och dess
och deras anställda och agenter;
7. Du får inte störa eller försöka störa Fords servrar eller nätverk eller bryta mot krav,
policys, direktiv, förfaranden, eller bestämmelser för nätverkssäkerhet från Ford;

8. Du får inte använda Appen som ett sätt att engagera dig i beteende som ger framställer i
dålig dager, eller nedvärderar Fords rykte eller goodwill, något som Ford avgör efter eget
gottfinnande;
9. Du får inte använda Appen med annat innehåll eller på ett sätt som är relaterat till
sexuellt innehåll eller som främjar olagliga aktiviteter, spel eller försäljning av tobak eller
alkohol;
10. Om du inte är den som betalar räkningen för den mobiltelefon eller handhållna enhet
som används för att komma åt Appen, antas du ha fått tillstånd från den som betalar
räkningen att använda Appen och Funktionerna.
11. Ägarhandbok
Innan du använder systemet måste du läsa och se till att följa alla anvisningar och all
säkerhetsinformation som finns i slutanvändarhandboken (”Ägarhandboken”). Om du inte följer
föreskrifterna i Ägarhandboken kan detta leda till olyckor eller andra allvarliga konsekvenser.
Om du förvarar Ägarhandboken i bilen är den en smidig referens för dig och andra som inte är
bekanta med systemet. Se till att alla personer som ska använda systemet för första gången har
tillgång till Ägarhandboken och har läst anvisningarna och säkerhetsinformationen noggrant.
12. Mer information
För mer information om MyFord® Mobile, se www.MyFordMobile.com (för Nordamerika) eller
www.MyFordMobile.eu (för Europa). Om du har några frågor, problem eller klagomål kan du
kontakta Fords lokala kundcenter (se avsnitt 7b för kontaktinformation).
Genom att samtycka till dessa Villkor när detta begärs, binder du som användare
(”Användaren”, ”jag”, ”du”, ”din”) dig att följa Villkoren, oavsett om du har läst dem eller inte. Om
du inte godkänner dessa Villkor, kommer du inte kunna köra eller aktivera MyFord®
Mobilefunktionerna. Genom att godkänna dessa Villkor intygar du att du är minst 18 år gammal
eller ha uppnått myndighetsålder enligt lagarna i den delstat, det land eller den region du bor i
för att kunna godkänna dessa Villkor och de åtaganden som framgår i Villkoren. Dessutom
godtar du att uppmärksamma alla andra förare, passagerare och gäster i din bil på dessa Villkor
och att de också lyder under dem. Du är ensamt ansvarig för användningen av MyFord®
Mobile-appen och dess Funktioner till din bil, även om det inte är du som använder MyFord®
Mobile-appen eller Funktionerna och även om du senare hävdar att en annan person använde
dessa olovligen.
Du måste godkänna dessa Villkor innan du kan komma åt MyFord® Mobile. MyFord® Mobile är
tänkt att leverera innehåll och när du hämtar MyFord® Mobile och väljer innehåll att ta emot
beställer du detta innehåll och godkänner mottagandet. Tänk på att kostnader för datatrafik kan
tillkomma för användning av MyFord® Mobile. När du aktiverar MyFord® Mobile samlar vi in
uppgifter om dig, inklusive din e-postadress och det mobilnummer du vill koppla till tjänsten.
Dessutom måste du ange ditt namn under registreringsprocessen. I vissa fall kan
platsinformation om bilen, som GPS-data, samlas in för att avgöra hastighet och körriktning. Se

sekretessmeddelande för MyFord® Mobile-appen ovan. Observera även att så långt som tillåts
av gällande lag ska inte, vid några omständigheter Ford eller någon leverantör i MyFord®
Mobile hållas ansvarig för eventuella direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda, påföljande,
utdömda eller grava (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data, inkomst, vinst,
förlust av eller skador på egendom samt anspråk från tredje part) som uppkommer vid
användning av eller i samband med MyFord® Mobile. Dessutom godkänner du i och med att du
använder MyFord® Mobile att gottgöra och hålla Ford, dess dotterbolag och underleverantörer,
respektive distributörer, återförsäljare, återförsäljarorganisationer och reklambyråer samt chefer,
anställda, aktieägare, agenter eller andra representanter skadelösa från alla anspråk, skulder,
skadestånd och kostnader, inklusive alla advokatkostnader som kan uppkomma ur din
användning av MyFord® Mobile, dess tjänster eller Funktioner, dina överträdelser av dessa
Villkor, Sekretessmeddelande, Licensavtal eller tillhörande meddelanden och/eller ditt intrång
eller påstått intrång i immaterialrätt tillhörande tredje part.
Ikraftträdandedatum: 26 juni 2018
Tack till
MyFord® Mobile-appen innehåller programvara som licensieras enligt Apache 2.0-licensen och
har utvecklats av följande:
Copyright 1999–2014 Apache Software Foundation.
Copyright (C) 2012–2013 Square, Inc.
Copyright (C) 2010–2012 The Android Open Source Project. @upphovsman
Alexander Y. Kleymenov
Med delar av Mark Miller, Copyright (C) 2011 Google Inc.
Copyright 2010 The Closure Compiler Authors.
Copyright (c) 2008 Google.
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
Copyright 2013 Canonical Ltd.
Copyright (c) 2013-2015 by appPlant UG. Med ensamrätt.
Copyright 2013 Research In Motion Limited
Licensierat under Apache License, Version 2.0 (”Licensen”); du får inte använda den här filen
utöver det som står i Licensen. Du hittar en kopia av Licensen på
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller avtalats skriftligt, är programvara som distribueras
under Licensen distribueras ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG,
varken uttryckliga eller underförstådda. Se Licensen för specifikt språk för tillstånd och
begränsningar enligt Licensen.
MyFord® Mobile-appen innehåller programvara utvecklad av: Copyright
2009 Matt Gallagher. Med ensamrätt.
MyFord® Mobile-appen innehåller programvara utvecklad av:
Copyright (c) 2012, Artur Adib <aadib@mozilla.com> Med ensamrätt.

Du kan använda projektet enligt villkoren i New BSD-licensen enligt följande:
Vidaredistribution och användning i käll- och binärformer, med eller utan ändringar, tillåts under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
Ändringar av källkoden måste behålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista
med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande, listan med
villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller andra material som
medföljer distributionen.
Varken namnet Artur Adib eller namnen på medarbetarna får användas för att stödja eller
marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan föregående skriftligt tillstånd.
DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
BIDRAGSGIVARNA ”I BEFINTLIGT SKICK”
OCH DE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR
ETT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR ARTUR ADIB ANSVARIG FÖR DIREKTA,
INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, INKÖP AV ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA,
VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT ANSVAR,
OAVSETT INOM KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMKONTRAKTLIGT (INKLUSIVE
VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMER VID ANVÄNDNING
AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR MEDDELATS.
MyFord® Mobile-appen innehåller programvara utvecklad av följande:
Copyright (c) 2008 Ariel Flesler - aflesler(at)gmail(dot)com. http://flesler.blogspot.com
Licensierat under BSD (http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php) Date: 5/15/2008.
Copyright © 2010–2014 Vladimir Agafonkin, 2010–2011 CloudMade. Maps ©
OpenStreetMapmedarbetare. Med ensamrätt.
Vidaredistribution och användning i käll- och binärformer, med eller utan ändringar, tillåts under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
1.
Ändringar av källkoden måste behålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna
lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
2.
Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande,
listan med villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller andra material
som medföljer distributionen.
DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSÄGARNA OCH
MEDARBETARNA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN EVENTUELLA UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER
MEDARBETARNA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER
PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INKÖP AV ANDRA

VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT ANSVAR, OAVSETT INOM KONTRAKT, STRIKT
ANSVAR ELLER UTOMKONTRAKTLIGT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM
PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMER VID ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM
RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR MEDDELATS.
Copyright (c) 2010-2011, Christian Johansen, christian@cjohansen.no. Med ensamrätt.
Vidaredistribution och användning i käll- och binärformer, med eller utan ändringar, tillåts under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
Ändringar av källkoden måste behålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna lista
med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande, listan med
villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller andra material som
medföljer distributionen.
Varken namnet Christian Johansen eller namnen på medarbetarna får användas för att stödja
eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan föregående skriftligt
tillstånd.
Copyright 2009-2011 Urban Airship Inc. Med ensamrätt.
Vidaredistribution och användning i käll- och binärformer, med eller utan ändringar, tillåts under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
1.
Ändringar av källkoden måste behålla ovanstående meddelande om upphovsrätt, denna
lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
2.
Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande,
listan med villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller andra material
som medföljer distributionen.
DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV URBAN AIRSHIP INC. ”I BEFINTLIGT
SKICK” OCH UTAN EVENTUELLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER ÄR URBAN AIRSHIP ELLER MEDARBETARNA ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE,
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INKÖP AV ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV
DATA, VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT
ANSVAR, OAVSETT INOM KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMKONTRAKTLIGT
(INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMER VID
ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR
MEDDELATS.
MyFord® Mobile-appen innehåller programvara som licensieras enligt MIT-licensen och har
utvecklats av följande:
Copyright (c) 2015 Eddy Verbruggen

Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js medarbetare, 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-licensierat. Ford har valt
att använda HTML5 Shiv v3.6.2 under MIT-licensen. Copyright (c) 2012 Scott Jehl and 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, Dubbellicensierat under MIT- och GPL Version 2-licenser. Ford
har valt att använda jQuery JavaScript Library v1.5.1 under MIT-licensen. Includes Sizzle.js,
http://sizzlejs.com/, Copyright 2011, The Dojo Foundation, släppt under MIT-, BSD- och
GPLlicenser. Ford har valt att använda Sizzle.js under MIT-licensen.
Copyright 2012 jQuery Foundation och andra medarbetare, inkluderar Sizzle.js,
http://sizzlejs.com.
Copyright (c) 2012 Adobe Systems, inc., delvis 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 ensamrätt. Med
delar av Tyler Close, Copyright 2007-2009 Tyler Close
Copyright 2009, 2010, 2011 Isaac Z. Schlueter. Med ensamrätt
Copyright (c) 2011–2016 Alamofire Software Foundation ( http://alamofire.org/ ) Copyright
(c) 2018 AFNetworking (http://afnetworking.com/)

MIT-licens:
Tillstånd ges härmed, utan kostnad, till alla som anskaffar en kopia av denna programvara och
tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”), för att hantera Programvaran utan
begränsningar, inklusive men inte begränsat till rätten att använda, kopiera, modifiera, slå
samman, publicera, distribuera, vidarelicensiera och/eller sälja kopior av programvaran samt att
tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra detta, enligt följande villkor:
Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska ingå i alla kopior
eller större delar av Programvaran.
DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN
EVENTUELLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH SKYDD MOT RÄTTIGHETSINTRÅNG. UNDER
INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA VARA ANSVARIGA FÖR
ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I KONTRAKT,

UTOMKONTRAKTLIGT ELLER PÅ ANNAT VIS, SOM UPPSTÅR, AV ELLER I SAMBAND
MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV
PROGRAMVARAN.
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