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1. Tema 

1.1. De foreliggende tjeneste-GFB regulerer det juridiske forholdet mellom brukeren av Pocket Fleet-appen og 

TB Digital Services GmbH, Oskar-Schlemmer-Str. 19-21, D-80807 München («TBDS»). 

1.2. Pocket Fleet er en applikasjon som er gratis for brukeren, som gir brukeren av Pocket Fleet-appen utvalgt 

informasjon og funksjoner fra forskjellige RIO- og MAN-tjenester, optimalisert for bruk på en liten mobil 

enhet (smarttelefon). Omfanget av data og funksjoner er avhengig av de delvis kostnadpliktige tjenestene 

som bestilles. Funksjonene kommer fra følgende tjenester: Essentials, Geo, Timed og One Minute Locator. 

Brukeren av denne mobilapplikasjonen er den samme som brukeren av webapplikasjonen. 

1.3. Telekommunikasjonskostnadene som påløper ved bruk av Pocket Fleet skal bæres av den respektive 

avtaleparten i teleterminalkontrakten for den mobile enheten. 

2. Registrering 

Bruken av Pocket Fleet-appen forutsetter at brukeren eller oppdragsgiveren: 

• er registrert som kunde på RIO-plattformen 

• har registrert kjøretøy og førere på RIO-plattformen 

• har bestilt minst Essentials-tjenesten for disse kjøretøyene som er registrert på plattformen 

3. Tjenesteomfang 

3.1. Pocket Fleet gjør det mulig med tilgang til utvalgt informasjon og utvalgte funksjoner i Essentials, Geo, 

Timed samt One Minute Locator som er optimalisert for mobil bruk, forutsatt at kravene til bruk under 

seksjon 2 er oppfylt. Omfanget av de nevnte tjenestene er begrenset innenfor rammen av 

mobilapplikasjonen, se tjenestebeskrivelsen for Pocket Fleet-appen. 

En oppdatert versjon av den detaljerte tjenestebeskrivelsen, samt tekniske krav og godtgjørelse for 

bruken av tjenesten kan ses på plattformen, på https://rio.cloud. 

3.2. Tilgjengelighet av plattformen for levering av de ovennevnte tjenestene retter seg etter punkt 3.2 i 

plattform-GFB. 

4. Bruk og tekniske krav 

4.1. Bruken av Pocket Fleet er utelukkende tillatt innenfor rammen av det tilsiktede funksjonsomfanget for 

oppfyllelse av tjenesten. Brukeren avstår spesielt fra: 

4.1.1. Enhver manipulering av Pocket fleet som kan påvirke dens funksjon. 

Tjeneste-GFB for tjenesten Pocket Fleet (app) 
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4.1.2. Formidling av informasjon via Pocket Fleet som bryter med gjeldende lov og moral; spesielt må 

brukeren ikke formidle eller anspore til kriminelt, diskriminerende, rasistisk, voldelig, pornografisk 

innhold eller innhold som krenker tredjeparts personlige rettigheter. 

4.2. Ved slike brudd forbeholder TBDS seg retten til å ekskludere brukeren fra videre bruk av Pocket Fleet og 

slette innholdet som er distribuert av denne brukeren. Brukeren fristiller TBDS fra alle krav fra tredjepart 

som skyldes brukerens brudd på disse tjeneste-GFB. 

4.3. For å kunne bruke Pocket Fleet kreves en Android-smarttelefon fra Android versjon 5.0 og en 

skjermoppløsning på hdpi eller høyere. 

5. Rettigheter til innhold 

Alt innhold som brukeren har stilt inn i Pocket Fleet tilhører brukeren. Brukeren garanterer at dette 

innholdet ikke krenker tredjeparts rettigheter. 

6. Programvare 

6.1. Brukeren sier seg enig i, at ved bruk av Pocket Fleet kan den underliggende programvaren fra tid til annen 

laste ned og installere nyheter, oppdateringer og tilleggsfunksjoner fra TBDS for å forbedre eller 

videreutvikle programvaren. 

6.2. Brukeren vil ikke endre kildekoden til TBDS, opprette avledede arbeider fra denne, pakke ut eller på annen 

måte prøve å trekke ut noe fra denne. 

6.3. En oversikt over lisensene som brukes for tjenesten, finnes i appen under Innstillinger > lisenser. 

7. Endringer 

7.1. TBDS vil informere brukeren i god tid om planlagte endringer i disse GVB, slik at brukeren kan bestemme 

seg for eventuell videre bruk av Pocket Fleet med de endrede vilkårene, og i så fall erklære sitt samtykke 

til endringen. Samtykke anses for å være gitt hvis Pocket Fleet fortsetter å brukes. 

7.2. Hvis brukeren ikke er enig med endringene i disse tjeneste-GFB, kan ikke denne brukeren fortsette å bruke 

Pocket Fleet. 

8. Ansvar 

TBDS er ansvarlig ved tilfeller av kontraktsmessig og ikke-kontraktsmessig ansvar ved forsett og grov 

uaktsomhet i henhold til lovbestemmelsene. 
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I den grad loven tillater det, vil TBDS bare være ansvarlig ved brudd på en kontraktsforpliktelse, hvis 

oppfyllelse er grunnleggende for forskriftsmessig gjennomføringen av kontrakten og hvis overholdelse 

kunden regelmessig kan stole på (kardinalplikter) og er begrenset til kompensasjon for påregnelig og 

kontraktstypisk samt direkte skade. Ansvar for indirekte skader er utelukket. 

Hvis en tjeneste tilbys gratis, gjelder: Ved simpel uaktsomhet med hensyn til brudd på slike kardinalplikter 

er TBDS, når det gjelder kostnadsfritaket til TBDS-tjenesten, i tillegg kun ansvarlig for den aktsomheten 

som TBDS pleier å anvende for egne anliggender. 

9. Avslutning 

Brukeren har til enhver tid rett til å si opp bruken av Pocket Fleet. Ved brudd på disse brukerbetingelsene 

har TBDS til enhver tid rett til å ekskludere brukeren fra å bruke Pocket Fleet, med umiddelbar virkning. 

TBDS har rett til å avvikle Pocket Fleet med 3 måneders varsel. 

10. Annet 

10.1. Hvis det å stille TBDS-tjenestene til disposisjon ikke er mulig på grunn av force majeure, fritas TBDS for 

virkningens varighet og omfang fra det å stille TBDS-tjenestene til disposisjon, hvis TBDS har gjort 

adekvate forberedelser for å unngå konsekvensene. Med force majeur forstås enhver hendelse utenom 

TBDS’ innflytelsesområde som hindrer TBDS helt eller delvis i å oppfylle deres forpliktelser, inkludert 

brannskader, oversvømmelser, streiker og lovmessige lockouts samt driftsforstyrrelser som ligger utenfor 

deres ansvar eller administrative forføyninger. Til dette hører også at RIO-plattformen faller ut på grunn 

av force majeure. 

TBDS skal informere brukeren omgående om begynnelsen og slutten av force majeure og gjøre sitt 

ytterste for å overvinne force majeure-hendelsen og for å innskrenke konsekvensene så langt som mulig. 

10.2. I tilfelle enkelte bestemmelser i disse GFB er eller blir helt eller delvis ugyldige, så berører dette ikke 

gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. I stedet for ugyldige bestemmelser skal partene avtale en gyldig 

bestemmelse som i henhold til mening og formål kommer nærmest den ugyldige bestemmelsen. En 

mangel i disse GFB blir tilsvarende rettet. 

10.3. TBDS er berettiget til å fratre rettigheter og/eller plikter i henhold til disse GFB helt eller delvis for firmaer 

som er tilknyttet TBDS i henhold til tysk lov §§ 15 ff. AktG. Ved fullstendig fratredelse av alle rettigheter og 

plikter, har brukeren rett til ekstraordinær oppsigelse av disse GFB. 

10.4. Uten skriftlig samtykke fra TBDS har brukeren ikke rett til å overdra rettigheter og/eller forpliktelser fra 

disse tjeneste-GFB i sin helhet eller delvis til tredjepart. 
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10.5. Endringer og tillegg i disse GFB skal gjøres i skriftlig form. Dette gjelder også for en avtale om opphevelse 

av dette tekstformkravet. 

10.6. Disse GFB finnes i mange forskjellige språk. Ved avvik har den tyske originalteksten prioritet. 

10.7. Disse GFB er underlagt tyske lover (med utelukkelse av internasjonale lovkonflikter og FNs salgslov). 

Eneste verneting i tilfelle stridigheter om eller i forbindelse med disse GFB er München. 

11. Merknad 

Ved en plutselig kjøre- eller bremsemanøver eller ulykke kan en usikret eller feilsikret mobil enhet bli 

kastet omkring i kjøretøyet og forårsake skade. Den mobile enheten må derfor alltid festes riktig og utenfor 

området til kollisjonsputene eller legges bort. 

Bruken av applikasjonsprogrammer under kjøring kan avlede sjåførens oppmerksomhet og øke risikoen 

for ulykker. 

Vennligst følg instruksjonsbok til den mobile enheten din. 


