Green-Zones GmbH’s almene forretningsbetingelser vedrørende softwaren App/Fleet-App
Følgende ansvarsbegrænsninger gælder ved brug af Green-Zones App/Fleet-App:
1.
Brugeren/lejeren vedkender sig, at Green-Zones App/Fleet-App downloades til dennes mobile enhed af egen vilje og på eget
ansvar. Brugeren/lejeren betegner samtlige personer, der bruger appen efter hensigten, og som indgående har informeret sig
om den rigtige brug og om disse dertil hørende ansvarsbestemmelser. Green-Zones kan under ingen omstændigheder holdes
til ansvar, hvis appen bruges af brugere, der ikke er godkendt af brugeren/lejeren.
2.
Krav mod Green-Zones om skadeserstatning som følge af skader eller tab, brugeren/lejeren har lidt, er under alle
omstændigheder udelukket, uanset om Green-Zones på forhånd er blevet informeret, havde kendskab dertil eller kunne
tænkes at have haft kendskab til en sådan skade såfremt der ikke kan konstateres en forsætlig eller groft uansvarlig handling
fra Green-Zones’ side. Green-Zones kan ikke stilles til ansvar over for skader, der måtte ske på brugerens pc, mobile enhed
eller en hvilken som helst anden enhed eller software som følge af brug af hjemmesiden/appen. Green-Zones kan på ingen
måde stilles til ansvar overfor følger af forkert betjening af Green-Zones’ app/hjemmeside udført af brugeren/lejeren og/eller
personer, der agerer sammen med denne.
3.
Force majeure betegner omstændigheder, der besværliggør Green-Zones’ opfyldelse af sine forpligtelser, og som ikke er
inden for Green-Zones’ umiddelbare indflydelsesområde. Hertil hører forsinkede leveringer og leveringer, der måtte trække i
langdrag, fra Green-Zones’ side samt midlertidig eller delvist manglende tilgang til din konto, tjenester, apps og/eller
brugerdata, og som skyldes omstændigheder, der ikke er inden for Green-Zones’ umiddelbare indflydelsesområde. I tilfælde
af force majeure tilsidesættes alle pligter og kontraktlige forpligtelser fra Green-Zones’ side. Hvis tidsrummet, hvori GreenZones ikke kan opfylde sine forpligtelser som følge af force majeure, udgør mere end halvfems kalenderdage, har begge
parter ret til skriftligt at ophæve lejekontrakten. Green-Zones er dermed forpligtet til skriftligt at ophæve kontrakten vedrørende
tjenester og apps, uden at der måtte opstå nogen former for betaling eller skadesløsholdelse som følge af eller i sammenhæng
med denne ophævelse af kontrakten.
4.
Der kan forekomme lejlighedsvise afbrydelser i tilgangen til Green-Zones App/Fleet-App (f.eks. hvis brugeren/lejeren kører i
et område uden mobildækning, eller når enten Green-Zones App/Fleet-App eller mobiludbyderens netværk skal
vedligeholdes), som Green-Zones ikke har nogen indflydelse på. Green-Zones vil gøre alle bestræbelser på, at begrænse
eller forhindre sådanne begivenheder, men kan samtidigt ikke holdes ansvarlige for finansielle tab eller andre skader, der
måtte opstå som følge af denne type afbrydelser.
Green-Zones kan på intet tidspunkt stilles til erstatningsansvar vedrørende fuldstændighed, rigtighed, pålidelighed eller
aktualitet af de data, der indgår i det digitale kortmateriale. Vejspærringer, byggerier, vejrforhold, nye veje eller andre
ændringer kan f.eks. have indflydelse på disse data, så de ikke altid afspejler de reelle forhold. Det samme gælder som følger
af statslige eller kommunale myndigheders tilpasning af miljøzoner. Green-Zones bestræber sig på hele tiden af holde data
opdateret men kan ikke holdes til ansvar for eventuelle fejl.
Brug af Green-Zones App/Fleet-App sker på eget ansvar. Visse indhold af Green-Zones App/Fleet-App stilles til rådighed af
tredjepart, f.eks. kortmaterialet. Green-Zones er ikke ansvarlige for sådant indhold, der stilles til rådighed af tredjepart.
Green-Zones har indført teknologiske og operative sikkerhedsretningslinjer, der skal beskytte brugerens/lejerens data mod
tab, misbrug, ændringer eller utilsigtet sletning. Green-Zones kan dog ikke give nogen garanti hvad angår sikkerheden relateret
til Green-Zones App/Fleet-App eller dataoverførsel mellem Green-Zones og brugerens/lejerens mobile enhed. I tilfældet af
udefrakommende og uvedkommende indgriben i Green-Zones’ systemer kan brugeren/lejeren eller andre personer ikke stille
Green-Zones til ansvar.
5.
Hvis Green-Zones’ ansvarsbegrænsninger eller indskrænkede garanti, der er beskrevet i disse forretningsbetingelser, af en
eller anden grund erklæres for uanvendelige eller ikke udførlige, erklærer brugeren/lejeren sig hermed indforstået med, at
Green-Zones højst kan hæfte for halvtreds procent (50 %) af lejegebyrerne. Dette vedrører de lejegebyrer, som licensejeren
i det respektive brugerår har betalt Green-Zones for det omhandlende, digitale kortmateriale. Green-Zones kan på ingen måder
stilles til ansvar for skadeserstatning for andre udgifter eller følgeskader.
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