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1. Indhold 
1.1. Disse vilkår og betingelser omhandler brugerens, der som regel er chaufføren af et 

erhvervskøretøj, retsforhold med operatøren af MAN Driver-appen, MAN Truck&Bus AG, 
Dachauer Str. 667, D-80995 München ("MANT&B").  

1.2. MAN Driver-appen er et gratis mobilprogram, stiller forskellige funktioner (f.eks. kontrol af 
køretøjet inden start, kort vejledning om køretøjer fra mærket MAN, Mobile24 tilkaldelse af 
vejhjælp) til brugerens (chaufførens) rådighed, for at støtte dennes aktivitet, inden kørslen og 
ved afbrydelser i kørslen (pauser, skader osv.). En detaljeret beskrivelse af funktionerne i 
MAN Driver-appen findes i ydelsesbeskrivelsen på www.digital.man/driverapp 

 
1.3. Ud over den lokale lagring af de oplysninger, der genereres ved brugen af programmer, på 

brugerens mobile slutenhed, gør MAN Driver-app det også muligt for brugeren, at udveksle 
oplysninger mellem brugeren og brugerens ordre- eller arbejdsgiver, såfremt denne bruger de 
tilsvarende MAN T&B-tjenester, der er nødvendige for det.  

Vigtig henvisning: Såfremt brugeren overfører personoplysninger til sin ordre- eller 
arbejdsgiver og ordre- eller arbejdsgiveren bruger disse oplysninger, skel der foreligge et 
databeskyttelsesmæssigt retsgrundlag for det (f.eks. indgåelse af en driftsaftale, 
indskrænkning af behandlingen til ansættelsesforholdets formål, samtykke). Ansvaret for at 
et sådant retsgrundlag foreligger, ligger hos den person, der er ansvarlig for behandling af 
oplysningerne (ordre- eller arbejdsgiver). 

1.4. Brugeren er ansvarlig for de telekommunikationsomkostninger, der opstår ved brugen af 
MAN Driver-appen.  
 

2. Brug og tekniske krav 
2.1. Brugen af MAN Driver-app er udelukkende tilladt i rammerne om det tiltænkte 

funktionsomfang og til formålet med dette. Brugerne må især ikke 
2.1.1. foretage nogen form for manipulationer af MAN Driver-app, der kan påvirke dens funktion. 
2.1.2. bruge MAN Driver-app til at generere oplysninger, der ikke svarer til de sande forhold. 
2.1.3. bruge MAN Driver-app til at sprede oplysninger, der er i strid med gældende lovgivning og har 

et umoralsk sigte; konkret må brugeren ikke sprede noget diskriminerende, racistisk, 
voldsforherligende, pornografisk indhold eller indhold, der krænker tredjeparters personlige 
rettigheder, eller opfordre til ulovlige handlinger. 

2.2. MAN T&B forbeholder sig retten til at udelukke brugeren fra fortsat brug af MAN Driver-app og 
slette indhold der spredes af brugeren ved overtrædelser. Brugeren fritager MAN T&B fra alle 
krav fra tredjeparter, der måtte opstå på grund af brugerens overtrædelse af disse vilkår og 
betingelser. 
 

3. Rettigheder over indholdet 
3.1. Alt indhold, der genereres med MAN Driver-app, tilhører brugeren. Brugeren garanterer at det 

brugte indhold ikke krænker nogen tredjeparters rettigheder. 

http://www.digital.man/driverapp
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3.2. For det indhold brugeren genererer med MAN Driver-app, som er beskyttet af ophavsret, 
f.eks. billeder, giver brugeren udtrykkeligt MAN T&B en ikke-eksklusiv, overførbar, 
underlicenserbar, gratis, verdensomspændende licens til at bruge hvilket som helst indhold 
("licens"), såfremt denne overfører dette indhold til sin ordre- eller arbejdsgiver, som bruger 
tilsvarende MAN T&B-tjenester. Denne licens omfatter retten til at lagre og behandle indholdet 
på RIO-platformen, der drives TB Digital Services GmbH, München, såfremt dette er 
nødvendigt for driften af de MAN T&B-tjenester, der bruges til brugerens ordre eller 
arbejdsgiver. Denne licens afsluttes, når brugeren afslutter brugsforholdet for MAN Driver-
app, medmindre indholdet blev brugt i rammerne om de tilsvarende MAN T&B-tjenester, der 
blev brug af brugerens ordre- eller arbejdsgiver, og brugeren ikke gør brug af sine rettigheder 
i henhold til punkt 7, stk. 2.  

 
4. Software 
4.1. Brugeren accepterer, at mens MAN Driver-app bruges, kan den grundlæggende software 

hente og installere fornyelser, opdateringer og yderligere funktioner fra MAN T&B fra tid til 
anden for at forbedre og videreudvikle softwaren. 

4.2. Brugeren må ikke ændre, fremstille afledte værker af, dekompilere eller på anden måde 
forsøge at lave uddrag af MAN T&B's kildekode.  

4.3. En oversigt over de Open Software-licenser, der bruges til tjenesten, findes i appen under 
punktet Indstillinger > Licenser. 

 
5. Ændringer 
5.1. MAN T&B giver brugeren besked om tilsigtede ændringer af disse vilkår og betingelser i god 

tid, så brugeren har mulighed for at beslutte om brugeren ønsker at fortsætte med at bruge 
MAN Driver-app under de ændrede betingelser og i så fald kan give sit samtykke til 
ændringen. 

5.2. Hvis brugeren ikke accepterer ændringerne i disse vilkår og betingelser, skal brugeren 
undlade at bruge MAN Driver-app yderligere. 

 
6. Garanti, ansvar 
6.1. Reklamationsret  

Brugeren skal omgående give MAN T&B besked om fejl på MAN Driver-app. MAN T&B skal 
udbedre fejl på MAN Driver-app inden for en rimelig tidsfrist. Hvis udbedringen af en fejl inden 
for en rimelig tidsfrist slår fejl to (2) gange, har brugeren en særlig opsigelsesret i forhold til 
denne aftale om vilkår og betingelser. 

Brugerens andre krav sker på grundlag af punkt 6.2. 

Krav på grund af fejl er udelukket, hvis grunden skyldes brugeren eller en af dennes 
medhjælpere. 
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6.2. Ansvar 

MAN T&B hæfter for skader, der forsætligt og/eller på grund af grov uagtsomhed er forårsaget 
af MAN T&B eller dennes hjælpere. For skader forårsaget af MAN T&B eller dennes hjælpere 
på grund af simpel uagtsomhed er hæftelse udelukket med begrundelse i, at ydelsen er gratis. 
MAN T&B hæfter kun for skader, der skyldes manglende iagttagelse af almindelig omhu fra 
MAN T&B's eller dennes hjælperes side, såfremt en væsentlig forpligtelse (kardinalpligt) er 
blevet misligholdt. Kardinalpligter er væsentlige kontraktkrav, som overhovedet gør en lovlig 
gennemførlighed af aftalen mulig, og hvis opfyldelse brugeren med rette har sat sin lid til. 

Ved simpel uagtsomhed med hensyn til misligholdelse af sådanne kardinalpligter er MAN T&B’s 
hæftelse begrænset til de typiske forudseelige skader. Ved simpel uagtsomhed med hensyn til 
misligholdelse af sådanne kardinalpligter skal MAN T&B - under iagttagelse af det faktum, at 
tjenesten MAN Driver-app er gratis - derudover kun stå inde for den grad af omhu, som MAN 
T&B plejer at udvise i egne anliggender. I øvrigt er MAN T&B’s hæftelse for simpel uagtsomhed 
udelukket. 

6.3. Andre undtagelser 

6.3.1. MAN T&B hæfter ikke for den stand, brugerens køretøjer er i, til hvilke MAN T&B-tjenesterne 
tilvejebringes. MAN T&B-tjenesterne tjener udelukkende som støtte for brugeren. Ansvaret for 
overholdelsen af bestemmelser og for køretøjernes brug og stand forbliver hos holderen hhv. 
chaufføren. Dette kan især, men ikke udelukkende være de respektive forskrifter omkring køre- 
og hviletider, forskrifterne om inspektion af køretøjer inden kørsel samt forskrifterne om 
opbevarings- og dokumentationspligt. 

6.3.2. Tilsvarende påtages der under disse vilkår og betingelser heller ikke nogen garanti og/eller 
ansvar for mangler i MAN Driver-app (særligt for manglende eller mangelfulde data) og/eller for 
skader, der skyldes fejlfunktioner og/eller køretøjernes svigt, moblie slutenheder og/eller 
brugerens fejlagtig datahenvendelse. 

 
7. Afslutning 

Brugeren har til enhver tid ret til at afslutte brugen af MAN Driver-app. Gennem sin ordre- eller 
arbejdsgiver kan brugeren forlange, at dennes personoplysninger slettes, såfremt de 
opbevares af brugerens ordre- eller arbejdsgiver i rammerne om brugen af tilsvarende MAN 
T&B-tjenester. 

 
MAN T&B har ret til at udelukke brugeren fra brugen af MAN Driver-app med omgående 
virkning ved overtrædelse af disse brugsbetingelser. 

 
8. Lov, værneting 

Den gældende lov er lovene i Tyskland under udelukkelse af FN-købsretten. Såfremt 
brugeren skal betragtes som forbruger, er det dennes hjemstedsret, der gælder, såfremt dette 
er ufravigeligt og mere økonomisk for brugeren. Værnetinget er München. 
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9. Henvisninger 

Ved en pludselig opbremsning eller køremanøvre kan en mobil slutenhed, der ikke er fastgjort 
eller ikke er fastgjort korrekt, slynges gennem kabinen og forårsage kvæstelser. Derfor skal 
du altid fastgøre din mobile slutenhed korrekt og uden for områder hvor airbagen folder sig 
ud, eller gemme enheden sikkert af vejen. 
 
Brug af programmer under kørslen kan aflede opmærksomheden fra hvad der foregår i 
trafikken og øge risikoen for ulykker. 
 
Vær opmærksom på betjeningsvejledningen for din mobile slutenhed. 
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