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Velkommen til Shell Recharge App! Vi er glade for at have dig om bord som bruger. Før du begynder at
anvende Shell Recharge App, ønsker vi at sikre os, at du forstår disse brugsvilkår. Disse brugsvilkår giver en
oversigt over væsentlige oplysninger om dine rettigheder og ansvar som bruger, samt vores rettigheder og
ansvar som leverandør. Ved at anvende Shell Recharge App accepterer du disse brugsvilkår, så brug et
øjeblik på at læse dem omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål eller overvejelser, så er du velkommen til at
kontakte os.

Disse brugsvilkår for Shell Recharge App ("Aftalen") udgør en aftale mellem Shell EV Charging Solutions B.V.
med hjemstedsadresse Rigakade 20, 1013 BC Amsterdam, Nederlandene, og registreret med nummer
32158064, som driver virksomhed under navnet Shell Recharge Solutions "SRS", "Vores", "Os", eller "Vi") og
dig ("Dig", "Din/Dit,", eller "Dine/Dit") (hver især en "part" og samlet "parterne"). Aftalens ikrafttrædelsesdato
er den dato, hvor Du accepterer disse vilkår i overensstemmelse med paragraf 1 (Din accept)
("Ikrafttrædelsesdatoen"). Denne aftale regulerer Din anvendelse af Shell Recharge App til mobiler og web
("Shell Recharge App"). Hvis Du ikke ønsker at være juridisk bundet af denne aftale, så må Du ikke tilgå eller
anvende Shell Recharge App.

1. Din accept
1.1. Denne aftale Ved at tilgå eller anvende Shell Recharge App anerkender Du, at Du har læst

denne aftale og accepterer at være juridisk bundet af den. Vi kan også bekræfte, at Du
accepterer at være bundet af denne aftale ved at bede Dig om at klikke på en knap med "jeg
accepterer" eller lignende, når Du tilgår eller downloader Shell Recharge App, herunder når du
registrerer Dig som fører hos Os. Du skal være mindst 18 år eller derover for at tilgå eller
anvende Shell Recharge App. Du må ikke tilgå eller anvende Shell Recharge App, medmindre
Du er mindst 18 år. Hvis Du er 18 år eller derover, men ikke har nået myndighedsalderen i Din
jurisdiktion, så accepterer Du at ved at tilgå eller anvende Shell Recharge App, at Din forælder
eller værge har gennemgået og accepterer at være bundet af denne aftale.

1.2 Vores praksis vedrørende databeskyttelse Vi behandler personoplysninger gennem Shell
Recharge App i overensstemmelse med vores datapolitik som anført her:
https://shellrecharge.com/da-dk/privacy-policy.

2. Shell Recharge App
2.1. Oplysning om opladning af elbiler Shell Recharge App kan give Dig oplysninger, som
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hjælper Dig med din oplevelse af opladning af elbiler (under ét , "Oplysning om opladning af
elbiler"), herunder: (i) lokationstjenester for at finde den nærmeste ladestander til Dig, (ii)
oplysninger på Din faktura, (iii) Dine betalingsoplysninger, (iv) Din opladehistorik, og (v) måder
til at gemme Dine foretrukne ladelokationer. Oplysning om opladning af elbiler gives alene til
Dig til orientering og kan ikke gøres gældende til noget formål.

2.2. Opladning
2.2.1. Shell Recharge-netværk. Medmindre Du tilgår en gratis ladestander til elbiler, skal

Du betale alle gældende gebyrer for Din brug af alle Shell Recharge ladestandere
(hver især "Shell Recharge ladestander").

2.2.2. Roamingnetværk vedrørende opladning af elbiler. Shell Recharge App kan give
Dig en mulighed for at starte opladning af elbil og betale for ladestationer fra visse
tredjepartsleverandører af ladestandere (hver især "Roamingladestander"), også hvis
Du alene er SRS-kunde. Hvis denne mulighed gives til Dig via Shell Recharge App, så
kan Du anvende appen til at starte og gå videre med opladningen på samme måde,
som Du gør med en Shell Recharge ladestander. Du skal være opmærksom på, at
selv om Vi tilbyder dig muligheden for at anvende Shell Recharge App til at starte og
gå videre med opladning i forbindelse med roamingladestandere, ejer eller driver SRS
ikke roamingladestandere. Derfor kan SRS ikke yde Dig support til fejlfinding eller
support til roamingladestandere.

2.3. Betaling Når Du bekræfter betaling, accepterer Du at betale på de måder, som er anført, og
give Os og/eller den pågældende tredjeparts betalingsformidlere bemyndigelse til at opkræve
eller på anden måde gennemføre Dine valgte betalingsmåder. Shell Recharge App eller den
pågældende tredjeparts betalingsformidler foretager opkrævning, og Du er ansvarlig for alle
skatter, tariffer, afgifter eller told, der gælder Din betaling. Medmindre andet udtrykkeligt er
anført på købstidspunktet, er alle transaktioner anført i Shell Recharge App angivet i euro. Du
er ansvarlig for: (a) nøjagtigheden af alle oplysninger på kreditkort eller hævekort, eller andre
oplysninger om betalingsmetoder, som Du giver Os, og (b) opretholde fortrolighed og sikkerhed
angående Dine kontooplysninger, herunder, men ikke begrænset til, betalingsmåder. Du må
ikke videregive dine betalingsoplysninger til nogen.

2.4. Registrerede brugere Visse dele af Shell Recharge App er kun tilgængelige for brugere, der
har fuldført registreringsproceduren for at blive registrerede brugere (hver især en "registreret
bruger"). Afhængig af de dele af Shell Recharge App som Du ønsker at tilgå og anvende, kan
Du blive bedt om at fuldføre yderligere krav til registrering, overholde gældende
certificeringskriterier og acceptere visse andre vilkår og betingelser hos Os eller Vores
serviceudbydere. Hvis Du er registreret bruger, behandler Vi alle, der anvender Dit brugernavn
og kodeord som "Dig", og Vi holder dig ansvarlig for handlinger, som foretages af nogen, der
anvender Dit brugernavn og kodeord. Vi anbefaler, at Du holder Dit brugernavn og Dit kodeord
strengt fortroligt, og at Du ikke deler disse oplysninger med nogen, som kan "udgive sig for" at
være Dig hvad angår brugen af Shell Recharge App. Du bedes informere Os straks, hvis Du
har mistanke om, at nogen anvender Dit brugernavn og/eller kodeord uhensigtsmæssigt.

2.5. Sletning af konto En registreret bruger kan til enhver tid slette sin konto ved at tilgå
muligheden "Slet konto" i sine kontoindstillinger. Når Du har slettet Din konto, har Du ikke
længere adgang til Shell Recharge App. Du skal være klar over, at Vi kan opbevare visse
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personoplysninger til legitime forretningsmæssige formål eller for at overholde juridiske eller
lovmæssige forpligtelser i overensstemmelse med Vores datapolitik.

2.6. Links til tredjepartsplatforme og -tjenester Shell Recharge App kan indeholde links eller
henvisninger til tredjepartsplatforme og ydelser (herunder roamingafgifter). Vi har ingen kontrol
med disse andre platforme og ydelser eller deres indhold og påtager Os ikke ansvar for noget
indhold, nogen meninger eller materiale, som findes på dem. Vi godkender ikke indholdet på en
tredjepartsplatform, og Vi garanterer heller ikke, at en tredjepartsplatform er uden
computervirus eller anden skadelig kode, der kan påvirke Din computer eller andet udstyr, Du
kan tilgå internettet med. Hvis Du linker til en tredjepartsplatform via Shell Recharge App, skal
Du være opmærksom på, at Du gør dette på egen risiko. Vi opfordrer Dig til at gennemgå
tredjepartsplatformes brugsvilkår og datapolitikker, idet de og ikke denne aftale og datapolitik
gælder for Din brug af deres platforme og eventuelle oplysninger, som disse platforme
indsamler.

2.7. Optimering SRS kan indsamle, generere fra et datasæt eller kilde, kompilere, analysere og på
anden måde anvende (a) statistiske data i relation til Din anvendelse af Shell Recharge App og
(b) andre data, som ikke kan betegnes som personoplysninger. SRS anvender disse data for at
forbedre og optimere ydelse og centrale funktioner angående tilgængelighed, privatlivets fred,
sikkerhed og/eller effektiviteten for IT-infrastruktur i Shell Recharge App.

2.8. Dine systemer Du skal for egen regning erhverve en mobil enhed, der overholder kravene,
som er leveret af SRS i skriftlig, trykt eller elektronisk form: (i) brugermanualer og
uddannelsesmaterialer, (ii) produktbeskrivelser, og (iii) specifikationer (under ét
"Dokumentation").

2.9. Supportydelser I løbetiden skal SRS gøre sig kommercielt rimelige anstrengelser for at stille
Shell Recharge App til rådighed for Dig uden betydelig forstyrrelse eller væsentlige afvigelser i
appen fra den gældende dokumentation (hver især en "Fejl"). Hvis Shell Recharge App oplever
væsentlige fejl, som ikke skyldes planlagt nedetid eller er en følge af begivenheder uden for
SRS' kontrol, skal SRS gøre sig kommercielt rimelige bestræbelser for at genoprette den
tilsigtede funktionalitet.

2.10. Opdateringer Vi kan til enhver tid automatisk opdatere Shell Recharge App for at forbedre
ydelsen, udvide funktionaliteten, afspejle ændringer i operativsystemet eller tage Os af
sikkerhedsforhold. Alternativt kan Vi af disse årsager bede Dig om at opdatere Shell Recharge
App. Hvis Du vælger ikke at installere disse opdateringer, eller hvis Du fravælger automatiske
opdateringer, er det muligt, at Du ikke fortsat kan anvende Shell Recharge App eller miste visse
funktioner.

3. Tildeling af rettigheder til Dig
3.1. Tildeling af rettigheder til at anvende Shell Recharge App SRS giver Dig hermed i henhold

til sine immaterielle rettigheder i løbetiden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig
licens, der ikke kan gives i underlicens, til at tilgå og anvende Shell Recharge App, idet den
alene gøres tilgængelig for Dig til Din personlige brug.

3.2. Ingen underforståede rettigheder Intet i denne aftale må fortolkes som at give Dig rettigheder
ud over dem, som udtrykkeligt gives i aftalen. Eventuelle rettigheder, som er givet til Dig i
henhold til denne aftale, skal udtrykkeligt gives i aftalen, og der er ingen underforståede
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rettigheder i henhold til denne aftale på baggrund af nogen handlemåde eller anden fortolkning
af aftalen. Alle rettigheder og licenser, som ikke udtrykkeligt er givet Dig i denne aftalen,
forbeholdes udtrykkeligt af SRS.

4. Ejerskab
Ud over de rettigheder, som udtrykkeligt gives Dig i henhold til denne aftale, beholder SRS og dennes
underleverandører, tjenesteudbydere og licensgivere (alt efter omstændighederne) alle rettigheder,
ejendomsret og interesse i og til: (i) Shell Recharge App og dens bestanddele, herunder alle
immaterielle rettigheder indeholdt i den, (ii) SRS' fortrolige oplysninger, og (iii) eventuelle forbedringer
eller ændringer deraf.

5. Etiske regler, tilbagekaldelse eller suspension af brugerprivilegier
Ved at tilgå eller anvende Shell Recharge App accepterer Du at overholde denne aftale og at følge
Vores etiske regler, som er anført nedenfor. I henhold til disse etiske regler må Du ikke:

● Anvende Shell Recharge App til formål, som er ulovlige, obskøne, skadelige, hadske, invaderer
andres privatliv, stødende eller i øvrigt forbudt af denne aftale,

● Anvende Shell Recharge App på en måde, der kan deaktivere, overbelaste eller hindre appen eller
gribe ind i en anden parts brug og nydelse af appen og tjenester, såsom at sende "spam",

● Søge at opnå adgang til Shell Recharge App, materialer, konti, eller oplysninger ved hacking,
datahøst, datamining eller på andre måder, som Vi ikke bevidst har gjort tilgængelige for Dig via
appen, eller

● Krænke SRS' eller en tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller
andre tingligt beskyttede rettigheder eller personlige rettigheder eller retten til privatlivets fred.

Vi forbeholder Os til enhver tid retten til at opsige eller suspendere Din anvendelse af dele af eller hele
Shell Recharge App straks og uden varsel, hvis Du beskæftiger Dig med aktiviteter, som Vi efter eget
skøn udgør et brud på Vores etiske retningslinjer eller på anden vis strider mod aftalen eller Vores
datapolitik.

6. Dine oplysninger og garantierklæringer
Du oplyser og garanterer over for SRS, at: (i) Du må ikke uploade nogen virus eller ondsindet kode til
Shell Recharge App, (ii) Du har den fulde magt og bemyndigelse til at indgå denne aftale og udføre
Dine pligter i henhold til den, og (iii) Du har alle rettigheder, ejendomsret, og ret til og til Dine
oplysninger, som er nødvendige for at tillade adgang til, anvendelse og behandling af Dine oplysninger
i overensstemmelse med denne aftale.

7. Garantifrasigelse
SRS frasiger sig alle oplysninger og garantierklæringer angående Shell Recharge App, uanset om de
er udtrykkelige eller indforståede. Shell Recharge App og alle SRS' forpligtelser angående ydelser og
alle SRS' tjenesteudbyderes og licensgiveres forpligtelser til ydelser leveres "som de er og forefindes"
uden nogen form for garanti. SRS oplyser og garanterer ikke, at: (i) Shell Recharge App eller andre
forpligtelser angående ydelse opfylder Dine krav eller medføre noget ønsket resultat, eller (ii) Shell
Recharge Apps drift eller levering af ydelser vil være uforstyrrede eller uden fejl. SRS frasiger sig
hermed (for sig selv, og sine underleverandører, serviceudbydere og licensgivere), i det af loven videst
muligt tilladte omgang, alle andre oplysninger og garantierklæringer, uanset om de er udtrykkelige eller
underforståede, mundtlige eller skriftlige, angående Shell Recharge App og andre forpligtelser
vedrørende ydelser i henhold til denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, alle underforståede
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garantier om ejendomsret, ingen krænkelse, uforstyrret nydelsesret, nøjagtighed, integration,
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, og alle garantier, der udspringer af behandling,
udøvelse af ydelse eller handelssædvane.

8. Ansvarsbegrænsning
SRS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, afledte, erstatning for
konkret dokumenterede tab eller følgeskader af nogen som helst art, herunder, men ikke begrænset til,
driftstab eller andet økonomisk tab, selv hvis SRS er blevet gjort opmærksom på muligheden for
sådanne erstatninger. SRS' samlede ansvar over for Dig angående krav eller erstatning, der udspringer
af denne aftale, kan under ingen omstændigheder overstige et hundrede euro (EUR 100). Vi udelukker
eller begrænser på ingen måde Vores ansvar over for Dig, hvis det er ulovligt at gøre det.

9. Løbetid og opsigelse
9.1. Løbetid Medmindre det tidligere er opsagt i henhold til denne paragraf 9 (løbetid og opsigelse),

træder Din tilgang til Shell Recharge App i kraft ved Din accept af denne aftale og fortsætter,
indtil den opsiges i overensstemmelse med paragraf 9.2 (Vores opsigelse) eller paragraf 9.3
(Din opsigelse) ("løbetiden").

9.2. Vores opsigelse Vi kan opsige eller suspendere Din adgang til Shell Recharge App, hvis (i) Vvi
mener, at Du eller Din anvendelse af appen er i strid med denne aftale, eller (ii) Vi beslutter,
uanset årsag, at appen tages ud af drift. Vi giver Dig meddelelse om, at Din konto er blevet
opsagt eller suspenderet, medmindre Du gentagne gange har overtrådt denne aftale eller Vi har
juridiske eller lovgivningsmæssige årsager, der forhindrer Os i at give Dig meddelelse.

9.3. Din opsigelse Du kan opsige Din adgang til Shell Recharge App ved at ophøre med at
anvende appen eller opsige Din konto som registreret bruger hos Os.

9.4. Opsigelsens virkning Efter opsigelse eller udløb af Din konto eller adgang til Shell Recharge
App uanset årsag, ophører Dine rettigheder til appen straks, og Du skal omgående ophøre med
at tilgå eller på anden måde anvende appen. Denne aftale bliver opsagt, når Din konto opsiges,
Din adgang til Shell Recharge App eller Din anvendelse af appen slutter. Bestemmelserne i
denne aftale, som efter deres art er beregnet på at overleve udløb eller opsigelse af aftalen,
overlever.

10. Ændringer af denne aftale
Vi kan til enhver tid ændre denne aftale efter Vores skøn. Hvis Vi ændrer denne aftale, så træder disse
ændringer i kraft proaktivt ved Din efterfølgende adgang til Shell Recharge App.

11. Generelt
11.1. Lovvalg, eksklusiv jurisdiktion Denne aftale reguleres af og fortolkes i alle henseender i

overensstemmelse med lovgivningen i Nederlandene uden hensyn til eventuelle principper om
international privatret. Det eksklusive værneting og jurisdiktion for et sagsanlæg eller en sag,
der udspringer af denne aftale, er den kompetente domstol i Amsterdam, uden præjudice for
eventuelle andre ufravigelige reguleringer af forbrugerbeskyttelse, der gælder i Dit bopælsland.

11.2. Uafhængige kontrahenter Parterne er uafhængige kontrahenter, og der er ikke nogen hensigt
om eller skabes et agentur, partnerskab, joint venture eller forhold mellem arbejdsgiver og
arbejdstager af denne aftale. Ingen af parterne har bemyndigelse til at forpligte eller binde den
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anden part.

11.3. Overdragelse Aftalen kan ikke overdrages af Dig. SRS forbeholder sig retten til at overdrage
rettigheder og pligter i henhold til denne aftale, uanset årsag og efter SRS' eget skøn.

11.4. Vilkårenes uafhængighed, afkald, overskrifter En bestemmelse i denne aftale, der
konstateres at være uden retskraft eller ugyldig efter gældende lov eller en retskendelse, gør
ikke denne aftale umulig at håndhæve eller ugyldig som helhed, og i et sådant tilfælde skal en
sådan bestemmelse ændres og fortolkes, så den bedst muligt opnår sine formål inden for
grænserne af gældende lov eller retskendelse. SRS' manglende krav om Din ydelse af en
forpligtelse heri påvirker ikke hele retten til at kræve denne ydelse på et tidspunkt derefter. SRS'
afkald på Dit brud på en forpligtelse i henhold til denne aftale anses ikke for at være et afkald på
selve forpligtelsen eller eventuelle tidligere eller efterfølgende brud på samme forpligtelse.
Overskrifter, der anvendes i denne aftale, er alene til referenceformål og definerer, begrænser,
fortolker eller beskriver på ingen måde omfanget af en sådan paragraf eller påvirker denne
aftale.

11.5. Underleverance SRS er berettiget til at benytte sig af underleverandører til levering af SRS
forpligtelser i henhold til denne aftale, dog under forudsætning af, at hvis SRS hyrer
underleverandører, så forbliver SRS ansvarlig for alle forpligtelser i henhold til denne aftale,
som om der ikke var nogen underleverandører.

11.6. Aftalens fuldstændighed, præcedens Denne aftale og datapolitikken anført i parternes
fuldstændige forståelse og aftale fortrænger alle mundtlige eller skriftlige aftaler eller forståelser
mellem partnerne hvad angår denne aftales genstand. I tilfælde af modstrid eller manglende
overensstemmelse mellem denne aftale og datapolitikken har datapolitikken forrang, og en
sådan konflikt og/eller manglende overensstemmelse skal løses til fordel for datapolitikken.
Ingen part støtter ret på garantier, tilkendegivelser, tilsagn eller incitamenter, som ikke
udtrykkeligt er anført heri.
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