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Hyundai Bluelink Europe 

 

Bruksvilkår – Bluelink-konto 

 
Versjon: Mai 2020 

 

1 Innledning 

 
1.1 Vår misjon er å gjøre din Bluelink-opplevelse så trygg, enkel og behagelig som mulig. Vi tilbyr 

deg derfor å opprette en konto ("Bluelink-konto") som du kan bruke for tjenester fra Hyundai 
Bluelink Europe. Disse tjenestene omfatter nettjenester, apper og andre 
programvaretjenester. 
 

1.2 Vi er Hyundai Motor Norway NUF. Vår adresse er Alf Bjerckes vei 8, 0582 Oslo. Vi er din 
kontraktpartner i tilknytning til Bluelink-kontoen.  

 
1.3 Har du spørsmål? Ring oss på 22 70 60 10. 
 
2 Bruksvilkår 

 
2.1 For å opprette en unik Bluelink-konto må du samtykke i disse bruksvilkårene (heretter kalt 

"vilkårene") ved å krysse av i en boks under samtykkeprosessen. Disse vilkårene gjelder for 
all din bruk av Bluelink-kontoen din. 
 

2.2 Du trenger en Bluelink-konto for å få tilgang til og administrere Bluelink-tjenestene. For 
Bluelink-tjenestene gjelder spesielle vilkår. De spesielle bruksvilkårene kan begrense bruken 
av tjenestene og kreve en forbindelse til Bluelink-kontoen i ett eller flere Hyundai-kjøretøyer. 
Ved en eventuell konflikt har de spesielle vilkårene høyere prioritet enn disse vilkårene. 
 

2.3 For å bruke Bluelink-kontoen må du være i myndig alder. 
 
2.4 Hvis din enhet / dine enheter ikke er utstyrt med de nødvendige tekniske egenskapene, eller 

hvis de ikke overholder kravene i disse vilkårene eller de spesielle vilkårene som er nevnt 

ovenfor i avsnitt 2.2, kan vi ikke tilby deg noen Bluelink-konto. 
 
2.5 For å kunne bruke Bluelink-kontoen må du eventuelt ha tilgang til internett eller andre 

telekommunikasjonstjenester; dette tilbyr vi ikke. Disse vilkårene gjelder derfor ikke for slike 
telekommunikasjonstjenester (du har imidlertid sannsynligvis en separat avtale – også om 
betaling – med en leverandør av telekommunikasjonstjenester).  

 
3 Bluelink-konto 

 
3.1 Du trenger en Bluelink-konto for å kunne bruke våre Bluelink-tjenester. En Bluelink-konto er 

en unik, personlig og ikke-overførbar konto som vi tilbyr deg for å få tilgang til våre Bluelink-
tjenester.  
 

3.2 Vi krever ingen betaling for bruk av Bluelink-kontoen. 
 
3.3 For å få tilgang til visse Bluelink-tjenester må du være koblet til Bluelink-kontoen din i ett eller 

flere Hyundai-kjøretøyer (hvilke tjenester dette gjelder for, er angitt i de spesielle vilkårene 
som ble nevnt ovenfor i avsnitt 2.2).  

 
3.4 Forsikre deg om at informasjonen du oppgir ved oppretting av Bluelink-kontoen din er korrekt. 

I sammenheng med Bluelink-kontoen din innhenter vi følgende opplysninger fra deg: Navn, e-
postadresse, fødselsdato, telefonnummer, passord, ditt samtykke i disse vilkårene, 
verifiserings-PIN, kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN) og aktiveringskode. 
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3.5 Følg alltid disse vilkårene under bruk av Bluelink-kontoen din.  
 
4 Endringer 

 
Vi kan endre disse vilkårene eller funksjonene i Bluelink-kontoen fra tid til annen. Ved 
vesentlige endringer vil vi melde fra til deg om de tilsiktede endringene i rimelig tid på forhånd. 
Med mindre du meddeler oss noe annet i tekstform (for eksempel per brev, e-post eller faks) 
innen to uker etter vårt varsel, går vi ut fra at du samtykker i endringene (vi gir deg også en 
påminnelse om dette når vi informerer deg om de tilsiktede endringene). Hvis du meddeler 
oss at du ikke samtykker i endringene, kan vi avslutte kontrakten og deaktivere Bluelink-
kontoen din med virkning fra den datoen endringene skulle ha trådt i kraft. 

 
5 Brukerens forpliktelser 

 
5.1 Du kan bare bruke Bluelink-kontoen hvis du følger disse vilkårene. 
 
5.2 Du må særlig sørge for at din bruk av Bluelink-kontoen 

 
a) ikke overskrider gjeldende lover og bestemmelser som trafikkforskrifter eller 

opphavsrettigheter; 
b) ikke kan utgjøre noen fare for Bluelink-kontoens sikkerhet eller skade den tekniske 

infrastrukturen fra Hyundai eller en tredjepart, eller andre kunders bruk av Bluelink-
kontoen; og 

c) ikke kan skade, deaktivere eller på andre måte gripe inn i Bluelink-kontoen eller tilføre 
Bluelink-kontoen virus, "dataormer", skadevare, spionprogramvare, "trojanere" eller 
andre typer skadelige koder eller programmer som kan forstyrre anvendelsen av 
Bluelink-kontoen. 

 
5.3 Bluelink-kontoen krever et passord. Du må velge et passord som er tilstrekkelig sikkert til å 

forhindre uautorisert tilgang. Vi kan fastlegge regler for hva som regnes som et tilstrekkelig 
sikkert passord. Du er ansvarlig for å holde passordet hemmelig. Hvis du mistenker at en 
uautorisert tredjepart har fått tilgang til passordet ditt, må du skifte passord umiddelbart. Hvis 
du mistenker at en uautorisert tredjepart har hatt tilgang til våre tjenester med din Bluelink-
konto: Ta kontakt med oss umiddelbart på kundeservice@hyundai.no. 

 
6 Opphavsrettigheter 

 
6.1 Innholdet i Bluelink-kontoen er beskyttet av gjeldende opphavsrett eller andre åndsverklover, 

med alle rettigheter forbeholdt. Alle rettigheter i Bluelink-kontoen, og særlig den underliggende 
programvaren, innholdet og presentasjonen av det, eies eller lisensføres av Hyundai Motor 
Group ("Hyundai Motor Group" viser til Hyundai Motor Company og tilknyttede selskaper).  
 

6.2 Uten forutgående skriftlig samtykke fra oss må du ikke  
 
a) selge, distribuere, publisere, kringkaste, omsette eller kommersielt utnytte Bluelink-

kontoen på noen slags måte; eller  
b) reprodusere (i sin helhet eller i deler), overføre (elektronisk eller på andre måter), 

modifisere, fremvise, omlevere, lisensere, lenke til eller på andre måter bruke Bluelink-
kontoen til offentlige eller kommersielle formål. 

 
6.3 Disse vilkårene gir ingen lisens eller rett til å bruke bilder, varemerker, servicemerker eller 

logoer, som alle eies av Hyundai Motor Group. Hyundai Motor Group forbeholder seg alle 
rettigheter til sin egen informasjon og eget materiale i tilknytning til Bluelink-kontoen. 

 
7 Brukerinnhold 

 
Vi har ingen rettigheter over det innholdet du gjør tilgjengelig via Bluelink-kontoen, og disse 
vilkårene begrenser ikke dine rettigheter til å bruke slikt innhold.  
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8 Ansvar 
 

8.1 Hvis noe går galt innenfor rammen av kontrakten og du opplever skader eller utgifter som kan 
tilskrives oss, har vi følgende ansvar overfor deg: 

 
a) Ved forsett eller grov uaktsomhet fra våre juridisk representanter eller stedfortredere, 

avgjøres vårt ansvar av gjeldende ansvarslover og er ikke ytterligere begrenset. 
 

b) Ved vanlig uaktsomhet er vi kun ansvarlige for skader som oppstår ved brudd på 
vesentlige kontraktsforpliktelser (dette er forpliktelser som må overholdes hvis 
kontrakten skal kunne gjennomføres korrekt og som er å anse som kontraktfestede 
forpliktelser du skal kunne forvente at overholdes); i dette tilfellet er ansvaret 
begrenset til typisk forutsigbare skader. 

 
8.2 De nevnte begrensningene gjelder ikke for tvingende foreskrevet ansvar, særlig ansvar for 

død, personskader eller helseskader, for vårt ansvar iht. tysk produktansvarslovgivning 
(Produkthaftungsgesetz) eller i tilfeller der vi har påtatt oss en spesifikk garanti. 
 

8.3 Vi ber deg om å alltid iverksette rimelige tiltak for å forhindre og minimere alle former for 
skader. 

 
9 Personvern 

 
Informasjon om hvordan vi innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med 
Bluelink-kontoen får du i vår 'Personvernerklæring – Bluelink-konto'. Spesifikk informasjon om 
innhenting og behandling av opplysninger i forbindelse med våre Bluelink-tjenester finner du i 
personvernerklæringen for den enkelte tjenesten. 

 
10 Vilkår 

 
10.1 Du kan bruke Bluelink-kontoen så snart du har utført registreringen for Bluelink-kontoen. 

 
10.2 Du kan når som helst stoppe bruken av og deaktivere Bluelink-kontoen. Deaktiveringen vil 

avslutte vår kontrakt basert på disse vilkårene.  
 

10.3 Vi kan blokkere din bruk av Bluelink-kontoen midlertidig eller avslutte vår kontrakt ved å 
deaktivere Bluelink-kontoen din hvis du ikke overholder disse vilkårene.  
 

11 Diverse  
 

11.1 Disse vilkårene utgjør kontrakten mellom deg og oss for Bluelink-kontoen, og står for hele vår 
overenskomst angående Bluelink-kontoen (men som nevnt i avsnitt 2.2 ovenfor: husk at for 
våre Bluelink-tjenester gjelder spesielle vilkår). Erklæringer eller varsler vi meddeler deg i 
forbindelse med kontrakten – for eksempel ved endringer i kontraktsvilkårene eller for å 
avslutte kontrakten – er bare gyldige hvis de foreligger i tekstform (for eksempel i form av brev, 
e-post eller faks). Muntlige erklæringer eller avtaler er ikke tilstrekkelig. 
 

11.2 Vi aksepterer kun andre eller ytterligere vilkår hvis vi har samtykket i dem eksplisitt og skriftlig. 
 

11.3 Vi kan overføre håndhevelsen av våre rettigheter og forpliktelser i kontrakten med deg helt 
eller delvis til andre tjenestetilbydere. Vi melder fra til deg om en slik tiltenkt overføring minst 
én uke på forhånd. Hvis du ikke samtykker i denne overføringen, kan du når som helst avslutte 
kontrakten med oss ved å deaktivere Bluelink-kontoen din (vi gir deg en påminnelse om dette 
når vi informerer deg om den tilsiktede overføringen). 
 

11.4 Hvis enkelte bestemmelser i kontrakten skulle vise seg å være ugyldige, samtykker du og vi i 
at de øvrige bestemmelsene i kontrakten forblir gyldige og upåvirket av dette. 

 

Dato/Sted:   Signatur: 
 
___________________________________________________________________________________________ 


