Vejledning til SPECIAL CODE-dokumentet
VIGTIGT:
For at du hurtigst muligt kan få adgang til specialfunktionerne i TEXA IDC4e, er det
vigtigt, at du følger nedenstående vejledning til SPECIAL CODE-dokumentet.
Der er normalt 14 dages ekspeditionstid på at få adgang til funktionerne, og afvigelser fra nedenstående vejleding vil øge ekspeditionstiden.

VEJLEDNING:
Udskriv dokumentet i to eksemplarer. Det skal være i farver.
Du kan evt. udfylde nogle af felterne på din PC først.
Gå til side 2, og sæt dit firmastempel og din underskrift på de tre anviste steder.
Send den ene af de to udskrevne eksemplarer til Elektro Partner ApS, Trehøjevej 2,
7200 Grindsted. Det sidste eksemplar er til eget brug.

Til: TEXA SpA
På vegne af firmaet jeg repræsenterer, anmoder jeg hermed om autorisation til adgang til de særlige
funktioner til programmering, konfiguration, justeringer og nulstilling af advarselslamper, der er beskyttet
(herefter omtalt som “SPECIALFUNKTIONER”), der vedrører TEXA programmerne installeret på diagnose-testeren som jeg har købt. Jeg erklærer hermed at have læst, forstået og accepteret de GENERELLE
REGLER anført herunder. Jeg påtager mig at anvende SPECIALFUNKTIONERNE i overensstemmelse
med indholdet i de omtalte REGLER.
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Dette dokument skal returneres i dets originale form via post så hurtigt som muligt til
TEXA S.p.A. – Via 1 Maggio, 9 – 31050 Monastier di Treviso (TV) - ITALY
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SPECIAL CODE_DANESE_Ott_2013

ANMODNING OM WEB AKTIVERING AF
SPECIALFUNKTIONER (“WEB SPECIALKODE”)

GENERELLE REGLER
1 - ANSØGERS ERKLÆRING
ANSØGEREN der anmoder om WEB SPECIALKODEN erklærer under hendes/hans eget ansvar:
a) at være klar over, at selv-diagnose programmerne i TESTEREN kan give adgang til specifikke funktioner til programmering, konfiguration, justering og nulstilling af fejllamper, der vedrører
de elektroniske systemer (motor, komfort, sikkerhed og drive assist) der testes (herefter “SELV-DIAGNOSE FUNKTIONER”) og at disse SELV-DIAGNOSE FUNKTIONER kan påvirke og
ændre funktionen af de køretøjskomponenter, der er underlagt elektronisk kontrol.
b) at være klar over at for at anvende disse SELV-DIAGNOSE FUNKTIONER, skal alle instruktioner, procedurer og faser beskrevet i PROGRAMMER og i brugermanualen til TESTEREN
følges omhyggeligt.
c) at være klar over at disse SELV-DIAGNOSE FUNKTIONER skal genbekræftes af TESTERENS bruger for, at de kan startes. Med denne genbekræftelse undgåes utilsigtet aktivering og
kræver derved, at brugeren tydeligt giver udtryk for sin hensigt om at fortsætte med de specifikke SELV-DIAGNOSE FUNKTIONER, som er valgt;
d) at være klar over at udskiftninger eller reparationsarbejde på elektroniske systemer, som kræver/tillader brug af SELV-DIAGNOSE FUNKTIONERNE, kan udføres forudsat:
1) at den originale styreenheds konfiguration, som du ønsker at udskifte, er blevet aflæst
2) at typen af styreenhed på køretøjet er blevet korrekt identificeret og er blevet sammenlignet med den valgte;
3) at fortrolig information, der er påkrævet for specifikke procedurer, er blevet fremskaffet fra køretøjets ejer;
e) at være klar over at procedurerne, der kræver brug af SELV-DIAGNOSE FUNKTIONERNE, ikke bør udføres i følgende tilfælde:Styreenheden er alvorligt beskadiget, og det er umuligt at
identificere den med sikkerhed, eller den kan ikke matches med den, som er angivet i PROGRAMMET. I sådanne tilfælde skal disse procedurer kun udføres hos et autoriseret center for
dette specifikke køretøjsmærke. Kun autoriserede centre vil være i stand til at genfinde eller hente information og data, der er nødvendig for at udføre de ovennævnte procedurer korrekt.
f) er villig til at acceptere ethvert ansvar for brugen af SELV-DIAGNOSE FUNKTIONERNE;
g) at være klar over at visse SELV-DIAGNOSE FUNKTIONER i TESTERNE og PROGRAMMERNE fra TEXA S.p.A er beskyttet af en sikkerhedsblokering. Sådanne funktioner er defineret
som SPECIALFUNKTIONER. For adgang til disse kræver programmet aktivering og autorisation til SPECIALFUNKTIONERNE – via en WEB SPECIALKODE, som udstedes af TEXA
S.p.A. , når dette dokument er blevet underskrevet.
2 - UDSTEDELSE
WEB SPECIALKODEN udstedes til ANSØGEREN fra TEXA S.p.A. på baggrund af den specifikke anmodning foretaget gennem dette ansøgningsskema, underskrevet og returneret til
TEXA S.p.A. Ved at aktivere SPECIALFUNKTIONER informerer TEXA S.p.A. ANSØGEREN om, at hans/hendes ansøgning er blevet accepteret.
3 - ANVENDELSE
WEB SPECIALKODEN giver ANSØGEREN mulighed for at anvende SPECIALFUNKTIONERNE i PROGRAMMERNE. ANSØGEREN er ansvarlig for deres anvendelse og holder TEXA
S.p.A skadesløs for krav om kompensation for skade forårsaget af anvendelse af SPECIALFUNKTIONERNE. ANSØGEREN eller personale, som arbejder under hendes/hans ansvar,
vil i overensstemmelse med betingelserne i art.1 punkt e) have mulighed for at kopiere styreenhedsdata selv uden at kontakte autoriserede centre, men kun hvis de har særlige tekniske
færdigheder til at arbejde på det omtalte køretøj og har fulgt særlige træningskurser samt forstået, at TEXA S.p.A. under ingen omstændigheder kan holdes anvarlig for skader forårsaget
af kopiering, som er blevet udført forkert eller forsømmeligt. TESTERE, som er aktiveret med SPECIALFUNKTIONER, kan kun anvendes af ansøgerne eller personale, som arbejder under
hans/hendes anvar. Når WEB SPECIALKODEN er blevet afsendt, betyder anvendelsen af SPECIALFUNKTIONERNE at betingelserne og vilkårene i dette dokument accepteres.
4 - ÆNDRINGER AF VILKÅR OG BETINGELSER
TEXA S.p.A. forbeholder sig retten til at ændre bestemmelserne heri uden forudgående varsel. TEXA S.p.A. kan informere om ændringer til nuværende bestemmelser med en skriftlig
meddelelse eller via e-mail; ændringerne anført i meddelelsen vil træde i kraft fra den dato, som er angivet i selve meddelelsen.
5 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
ANSØGEREN er ansvarlig for at værne om testeren, som WEBSPECIALKODEN blev udstedt til og som er blevet tildelt autorisation til SPECIALFUNKTIONERNE. ANSØGEREN skal
tage alle passende forholdsregler for at opbevare TESTEREN med aktiveret WEB SPECIALKODE sikkert. I tilfælde af tab eller tyveri skal ANSØGEREN straks informere TEXA S.p.A.
6 - YDERLIGERE ANSØGER FORPLIGTELSER
ANSØGEREN påtager sig på vegne af hende/ham at hendes/hans firma,hendes/hans samarbejdspartnere og ansatte opfylder alle forpligtelser, som er anført i disse bestemmelser.
ANSØGEREN påtager sig at genaktivere blokering af SPECIALFUNKTIONER for at undgå anvendelse i tilfælde af salg eller overgivelse af testeren til andre. ANSØGEREN skal informere
TEXA S.p.A. hvis hun/han lukker hendes/hans firma eller overgiver det til en tredjepart, eller hvis der påbegyndes konkurs proces imod hende/ham.
7 - ANSVAR
I overensstemmelse med betingelserne anført i de foregående artikler, er ANSØGEREN fuldt anvarlig for anvendelsen af SELV-DIAGNOSE FUNKTIONERNE i SPECIALFUNKTIONERNE
og generel anvendelse af en hvilken som helst tester eller software program solgt af TEXA S.p.A og TEXAs autoriserede forhandlere og købt af ANSØGEREN. ANSØGEREN forpligter sig
til at holde TEXA S.p.A. og autoriserede forhandlere skadesløse og fri for et hvert ansvar for skade som følge af forkert eller forsømmelig anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med
instruktioner, procedurer og faser beskrevet i programmerne og brugermanualen til testere solgt af TEXA S.p.A. og autoriserede forhandlere og købt af ANSØGEREN.
8 - GÆLDENDE LOVGIVING OG KVALIFICERET RET
Disse bestemmelser er underlagt Italiensk lovgiving; skulle der opstå strid, vil Treviso være den eneste kvalificerede ret for jurisdiktion.
ANSØGERENS STEMPEL OG UNDERSKIFT

_____________________________________
I følge art.1341 i Italiensk borgerlig lovbog, er følgende artikler specielt godkendt:
1 - ANSØGERS ERKLÆRING; 2 - UDSTEDELSE; 3 - ANVENDELSE; 4 - ÆNDRINGER AF VILKÅR OG BETINGELSER; 5 - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER; 6 - YDERLIGERE
ANSØGER FORPLIGTELSER; 7 - ANSVAR; 8 - GÆLDENDE LOVGIVNING OG KVALIFICERET RET.
ANSØGERENS STEMPEL OG UNDERSKIFT

_____________________________________
INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONLIG DATA I OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVENDE BESTEMMELSE 196/2003.
I overensstemmelse med art. 13 i lovgivende bestemmelse 196/2003, vil vi gerne informere om, at personlige data vil blive behandlet af TEXA S.p.A., fungerende som data kontrollant, og
FORHANDLEREN, fungerende som data behandler, i printet, elektronisk eller telematisk form for følgende formål:
a) For kontraktmæssige og lovmæssige krav;
b) For markedsanalyse, marketing, statistik og mere effektiv salgs- og markerting mananagement:
c) Forsendelse af reklame- eller salgsfremmende materiale om fremtidige salgsinitiativer via email eller sms og reklame for nye produkter, serviceydelser og tilbud, også fra tredjeparter
i bil-og transport branchen.
Med hensyn til formålene i overensstemmelse med punkt a), vil vi gerne specificere, at opgivelse af data er obligatorisk ifølge loven; hvis du skulle nægte at fremsende data, vil denne kontrakt være ugyldig; derimod er opgivelse af data for formålene i overensstemmelse med punkt b) og c) valgfrit. Med hensyn til punkt b) og c) bedervi dig derfor om at give særligt tilsagn til
brugen af data for formålene hvor angivet. At nægte samtykke vil ikke have konsekvenser for denne kontrakt. Overførsel og omløb af data kan udføres imens juridiske og kontraktmæssige
forpligtelser opfyldes; data kan overføres i Italien til den formål, som er angivet herover, til følgende eksterne organisationer: kreditinstitutter og andre financiellemellemled til at udføre
procedurer i forbindelse med salgsforhold (f.eks. betalinger);professionelle, service konsulenter og virksomheder; advokatkontorer og inkassofirmaer; og enkelt individer/virksomheder, der
udfører salg og reklameaktiviteter til marketingsformål, inklusiv forsendelse af illustrerende materiale i forbindelse med tredjepartsydelser og produkter.
Du skal selv sørge for, at udøve rettighederne i overensstemmelse med art. 7 lovgivende bestemmelse 196/2003 ved at sende din ansøgning til følgende e-mail adresse: privacy@texa.com.
Data kontrollant er TEXA S.p.A., Via 1 maggio 9, Monastier di Treviso (TV).
Efter at have læst ovenstående information, giver ANSØGEREN hendes/hans samtykke og autorisation til, at hendes/hans data må bruges af TEXA S.p.A. og FORHANDLEREN til de
formål i overensstemmelse med punkt b) og c) således, at de kan videregives til til følgende eksterne enkeltindivider/organisationer: kreditinstitutter og andre financielle mellemled til at
udføre procedurer i forbindelse med salgsforhold (f.eks. betalinger);professionelle, service konsulenter og virksomheder; advokatkontorer og inkassofirmaer; og enkeltindivider/virksomheder, der udfører salg og reklameaktiviteter til marketingsformål, inklusiv forsendelse af illustrerende materiale i forbindelse med tredjepartsydelser og produkter.
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