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Bruksbetingelser for de kostnadsfrie funksjonene til Charge&Fuel-
appen 

 

1. Gyldighetsområdet 
1.1. Disse bruksbetingelsene gjelder for kostnadsfri bruk av Charge&Fuel-appen. 
1.2. Du godtar disse bruksbetingelsene når du («brukeren») gir kommando om å laste ned 

Charge&Fuel-appen i App Store. I Charge&Fuel-appen er de til enhver tid tilgjengelige for brukeren 
under «Juridisk». 

1.3. Charge&Fuel-appen er et tilbud fra LogPay Transport Services GmbH, Schwalbacher Straße 72, 
65760 Eschborn, Tyskland («LogPay»). 

1.4. Når du har inngått en kontrakt for Charge & Fuel Card med LogPay og logget deg inn med bru-
kernavnet ditt, gjelder kontrakten for Lade- og drivstoffkort i tillegg til disse vilkårene for bruk. 

2. Kontraktsgjenstand 
2.1. Med stasjonsfinneren kan brukeren søke etter bensinstasjoner og strømladesøyler kostnadsfritt og 

uten pålogging. For dette formålet stiller LogPay i stasjonsfinneren informasjon om anlegget (som 
statisk informasjon) og om bruken (f.eks. tilgjengelighet som dynamisk informasjon) til rådighet. 

2.2. Stasjonsfinneren stilles til rådighet uten garanti for at den er tilgjengelig, oppdatert, fullstendig eller 
riktig. Til tross for dette prøver LogPay stikkprøveaktig å aktualisere informasjonen, og å 
gjennomføre kvalitetskontroller, for stadig å forbedre sin service. 

2.3. Hvor komplett dataene er, er til enhver tid avhengig av blant annet mottak- og transmisjonsområdet 
til akseptpunktet og disse punktene kan bli påvirket av atmosfæriske forhold, topografiske forhold, 
bilens posisjon så vel som hindringer (f.eks. Broer og bygninger). 

2.4. Hvis du vil bruke funksjonene Mobile Fueling eller strømlading, må du inngå en kontrakt for 
Charge&Fuel Card med LogPay og logge deg på med brukernavnet ditt. 

2.5. Brukeren har ingen krav på at Charge&Fuel-appen skal tilby funksjoner som er kostnadsfrie eller 
som kan brukes uten pålogging, f.eks. stasjonsfinneren. LogPay har til enhver tid rett til å endre eller 
fjerne slike funksjoner helt eller delvis, f.eks. stasjonsfinneren, eller til å utvide stasjonsfinneren eller 
Charge&Fuel-appen med ytterligere funksjoner. 

2.6. Hvis brukeren gjør personopplysninger tilgjengelige for LogPay, bearbeider LogPay disse uteluk-
kende for å gjøre funksjonene til stasjonsfinneren tilgjengelige for brukeren eller for å oppfylle juri-
diske krav som stilles til LogPay. LogPay bearbeider ikke personopplysningene til brukeren for noe 
annet formål. 

3. Ansvar 
LogPay er bare ansvarlig for forsett og grov uaktsomhet samt for skader på liv, kropp eller helse. 

4. Opphavsrettigheter, rettigheter til databaser og andre eiendomsrettigheter 
4.1. Samtlige rettigheter til appen og dens bestanddeler ligger hos LogPay og deres lisensutsteder. Spe-

sielt omfatter dette merkerettigheter, opphavsrett og rettigheter til databasene. 
4.2. Brukeren må bare bruke Charge&Fuel-appen samt informasjonen som vises i Charge&Fuel-appen, 

utelukkende til det formål å finne informasjon om bensinstasjoner og strømladesøyler for eget be-
hov. Det er særskilt forbudt å bruke informasjonen som gjøres tilgjengelig via Charge&Fuel-appen, 
til andre formål eller å kopiere, distribuere eller offentliggjøre dem. 

5. Endringer 
LogPay forbeholder seg retten til å endre disse bruksbetingelsene til enhver tid. Brukeren varsles 
om endringer med rimelig frist. Hvis brukeren ikke samtykker i endringene, kan vedkommende ikke 
lenger bruke funksjonene i Charge&Fuel-appen som er kostnadsfrie eller som kan brukes uten 
pålogging. 
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6. Jurisdiksjon, anvendelig rett 
6.1. Er brukeren en selger, en juridisk enhet, eller et spesialfond etter offentlig rett, kan LogPay saksøke 

til sin generelle jurisdiksjon og selskapet kan bare bli saksøkt i denne jurisdiksjonen. Obligatoriske 
lovbestemmelser om eksklusiv jurisdiksjon forblir upåvirket av denne forskriften. 

6.2. Hva det gjelder forretningsforbindelser, brukes tysk lov, med mindre dette strider med lovpålagte 
forskrifter. 

7. Supplerende klausul 
Skulle enkelte klausuler i denne brukeravtalen gjøre ugyldige eller ikke gjennomførbare, berøres 
ikke gyldigheten til de andre bestemmelsene. I stedet for den ugyldige eller ugjennomførbare klau-
sulene trer de lovlige forskriftene i kraft. 


