Användarvillkor för de kostnadsfria funktionerna på appen
Charge&Fuel
1. Tillämpningsområde
1.1. De här användarvillkoren gäller för den kostnadsfria användningen av appen Charge&Fuel.
1.2. När du (”Användaren”) ger kommandot att ladda appen Charge&Fuel i App Store samtycker du till
de här användarvillkoren. I appen Charge&Fuel har du alltid tillgång till användarvillkoren under
”Juridisk information”.
1.3. Appen Charge&Fuel är ett erbjudande från LogPay Transport Services GmbH, Schwalbacher
Straße 72, 65760 Eschborn, Tyskland (”LogPay”).
1.4. Om du har ingått ett avtal gällande Charge&Fuel Card med LogPay och du loggar in dig med ditt
användarnamn, gäller avtalet för Charge&Fuel Card dessutom för dessa användarvillkor.
2. Föremål för avtalet
2.1. Med hjälp av stationssökaren kan användaren leta efter tankstationer och laddstationer helt gratis
och utan att behöva logga in. I detta syfte tillhandahåller LogPay uppgifter om platsen (i form av
statisk information) och om användningen (som t.ex. tillgänglighet i form av dynamisk information) i
stationssökaren.
2.2. Stationssökaren tillhandahålls utan garantier för att den är tillgänglig, aktuell, fullständig eller korrekt.
Oavsett detta kontrollerar LogPay slumpmässigt att informationen är uppdaterad och utför kvalitetskontroller för att kontinuerligt förbättra sin tjänst.
2.3. Uppgifternas aktualitet beror bland annat på mottagnings- och sändningsområdet för radiostationer
som tillhandahålls av respektive acceptanspunkt och kan påverkas av atmosfäriska förhållanden,
topografiska förhållanden, fordonets position och hinder (exempelvis broar och byggnader).
2.4. Om du vill använda dig av funktionerna Mobile Fueling eller elladdning måste du ingå ett avtal med
LogPay för Charge&Fuel Card och logga in med ditt användarnamn.
2.5. Användaren har inte rätt att begära att kostnadsfria funktioner som inte kräver inloggning, t.ex. stationssökaren, tillhandahålls med appen Charge&Fuel. LogPay har rätt att ändra den här typen av
funktioner, t.ex. stationssökaren, när som helst, delvis eller fullständigt ta bort dem, ändra eller utöka
stationssökaren eller appen Charge&Fuel med flera funktioner.
2.6. I den mån som användaren lämnar personuppgifter till LogPay behandlar LogPay endast dessa för
att tillhandahålla funktionerna för stationssökaren eller för att uppfylla rättsliga krav som ställs på
LogPay. LogPay behandlar inte användarens personuppgifter i något annat syfte.
3. Ansvar
LogPay ansvarar endast för avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet samt för personskador,
kroppsskador eller skador som har negativ inverkan på hälsan.
4. Upphovsrätter, behörighet till databaser och övriga immateriella rättigheter
4.1. LogPay och dess licensgivare har alla rättigheter till appen och alla dess komponenter. Detta inkluderar särskilt varumärkesrättigheter, upphovsrätt och rättigheter till databaser.
4.2. Användaren får endast använda appen Charge&Fuel och uppgifterna som visas via appen
Charge&Fuel för att få information om tankstationer och elladdstolpar för sina egna behov. Det är i
synnerhet förbjudet att använda de uppgifter som tillhandahålls via appen Charge&Fuel för andra
ändamål, kopiera, sprida eller publicera dessa.
5. Ändringar
LogPay förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Användaren meddelas
om ändringar i rimlig tid. Om användaren inte samtycker till ändringarna kan hen inte använda de
praktiska funktionerna på appen Charge&Fuel utan kostnad eller inloggning längre.
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6. Behörighetsort, tillämplig lag
6.1. Om användaren är en handlare, en juridisk enhet enligt offentlig lagstiftning eller en särskild fond
enligt offentlig rätt kan LogPay stämma på sin allmänna jurisdiktionsplats och endast stämmas på
denna jurisdiktionsplats. Obligatoriska rättsliga bestämmelser om exklusiva jurisdiktionsställen
påverkas inte av denna förordning.
6.2. Tysk lag gäller för affärsförhållandet, såvida inte detta strider mot obligatoriska lagstadgade bestämmelser.
7. Avskiljbarhetsklausul
Om enskilda klausuler i dessa användarvillkor laddning och bränsle är ineffektiva eller opraktiska,
påverkar detta inte resterande. Den ineffektiva eller ogenomförbara klausulen ersätts av lagstadgade bestämmelser.

09/2021

2

