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Velkommen til OnStar! OnStar Europe Ltd. ("OnStar") tilbyr brukerstøtte, bilinformasjon
og tilkobling i bilen din og omfatter:


Automatisk ulykkesvarsel



SOS-knapp



Wi-Fi sone med 4G LTE (tilgang leveres av tredjepartleverandør og er avhengig
av lokal tilgjengelighet og dataplan-abonnement)



Tilkobling til veihjelp



Bil-diagnose



Servicevarsel til forhandler



App til smarttelefon



Tyverialarm



Assistanse ved stjålet bil

(samlebetegnelse: "OnStar-tjenestene").

Vennligst les disse Brukervilkårene nøye. De regulerer ditt kjøp og din bruk av
OnStar-tjenestene. For å finne ut mer om hvordan OnStar-tjenestene fungerer, vennligst
klikk på følgende link: http://www.opel.no/onstar/onstar.html eller se i Brukermanualen.
OnStar Europe Ltd. er et datterselskap av General Motors Holdings LLC (“GM”), 300
Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243 USA. Vi deler informasjon med GM og dets
datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert men ikke begrenset til General Motors
UK Limited ("Vauxhall"), Adam Opel AG (“Opel”), og OnStar LLC (samlebetegnelse,
“GM-gruppen”).

1. DITT FORHOLD TIL ONSTAR


OnStar er glad for å kunne tilby deg et variert utvalg av i-bilen-tjenester.
OnStar-tjenestene omfatter en rekke tjenester, også noen som vil bli levert av
selskaper utenfor GM-gruppen.



Hvis du går inn på eller benytter deg av tredjepartprodukter eller tjenester, vil
vilkårene tilknyttet de tredjepartproduktene eller tjenestene også gjelde, og du kan
ikke holde OnStar ansvarlig for din tilgang eller din bruk.



Nødtjenester formidles av de aktuelle offentlige nødenhetene (f.eks. brann,
ambulanse, politi etc.). OnStar bestreber seg på å sikre at du er koblet opp mot

nødenhetene dersom en nødsituasjon oppstår.


OnStar-tjenestene vil kunne, avhengig av lokal tilgjengelighet, gi tilgang til Wi-Fi
sone-funksjonalitet. Du må ha et aktivt abonnement på OnStar-tjenester for å få
Wi-Fi sone-tjenester. Hvis du kjøper Wi-Fi-tjenester, er disse tjenestene ikke levert
av OnStar. I stedet samarbeider OnStar med mobilnettverkoperatører i hjemlandet
ditt for å tilby disse tjenestene.



Selv om OnStar hele tiden utvider området som de tilbyr tjenestene sine i, kan det
være enkelte land hvor noen av OnStar-tjenestene ikke er tilgjengelige. Mer
informasjon om dekningsområdet for OnStar-tjenestene finner du på følgende link:
http://www.opel.no/onstar/onstar.html.



OnStar-tjenester som begrenses av forhold utenfor OnStars kontroll vil kunne
være utilgjengelige i enkelte land eller steder, og vil fra tid til annen kunne endre
seg.



Du må gi oss beskjed når du selger eller overfører bilen din slik at vi kan avslutte
OnStar-tjenstene for bilen og slik at vi kan slutte å belaste deg for de
tjenestene.

2. BRUKERSTØTTE
Hvis du havner i en ulykke eller annen form for nødsituasjon, vil en opplært rådgiver bistå
deg med å få tak i hjelp. Klikk på følgende link: http://www.opel.no/onstar/onstar.html for
mer informasjon.
Du er ansvarlig for å utøve diskresjon og å følge alle trafikk- og sikkerhetsregler. Bilen din,
samt eventuelt tilkoblet utstyr og OnStar-tjenestene i seg selv, skal kun benyttes når det er
trygt å bruke dem. Dette innebærer at man i nødstilfeller også må avgjøre hvorvidt man
bør bli i bilen.
OnStar vil gjøre sitt ytterste for at OnStar-tjenestene er tilgjengelige. OnStar kan imidlertid
ikke garantere at OnStar-tjenestene alltid vil være tilgjengelige. Vennligst les
Service-begrensningene nedenfor.
OnStar gjør sitt beste for å levere OnStar-tjenestene på en god og riktig måte. For øvrig
leveres OnStar-tjenestene som de er (as is).

3. PERSONVERN
OnStar tar ditt personvern på alvor. Les vår Personvernerklæring for informasjon om
hvordan vi bruker personopplysningene dine for å levere OnStar-tjenestene.
For å kunne yte enkelte av OnStar-tjenestene, vil våre systemer, etter å ha fått din
forhåndsgodkjennelse, innhente og bruke din bils posisjon. Hvis du har godkjent
innhenting av informasjon om din bils posisjon men ikke lenger ønsker at din bils posisjon
skal brukes til OnStar-tjenestene, kan du skru av denne funksjonen ved å trykke på
Privat-knappen. Dette vil føre til at enkelte av OnStar-tjenestene blir utilgjengelige. Se
Brukermanualen din for mer informasjon.

Viktig: Dersom du abonnerer på OnStar-tjenestene, vil vårt system i nødstilfeller
automatisk innhente og videreformidle din bils posisjon til den offentlige nødetaten
(111,112 eller 113), selv om du har skrudd av lposisjonsfunksjonen. Ikke abonnèr på
OnStar-tjenestene dersom du ikke ønsker at din posisjon registreres og videreformidles
på denne måten.
Nødssituasjon betyr at:


du trykket på SOS-knappen eller Service-knappen og bekreftet en nødssituasjon
overfor OnStar-rådgiveren; eller



du trykket på SOS-knappen og har overhodet ikke svart OnStar-rådgiveren; eller



bilen har oppdaget en Automatisk Ulykkesvarslings-hendelse

Viktig: I en nødssituasjon, vil samtalen mellom deg og OnStar-rådgiveren bli tatt opp. Du
gir herved tillatelse til slike opptak. Ikke abonner på OnStar-tjenestene hvis du ikke ønsker
at dine samtaler tas opp i en nødssituasjon.

4. SERVICE-BEGRENSNINGER
4.1 Omfang. OnStar-tjenestene tilbys i en rekke Europeiske land. Klikk på følgende link:
http://www.opel.no/onstar/onstar.html for en oppdatert liste over de landene hvor
OnStar-tjenestene er tilgjengelige. Hvis du reiser til andre land, vil OnStar-tjenestene
kunne begrenses eller bli utilgjengelige. Ved nødstilfeller i andre land, vil våre rådgivere
forsøke å hjelpe deg, men noen av OnStar-tjenestene vil kunne være utilgjengelige i de
landene. Det kan for eksempel hende at OnStar ikke har noe samarbeid med de offentlige
nødetatene i de landene.
4.2
Mobilt
nettverk.
OnStar-tjenestene
er
avhengige
av
nettverk-og
satelittposisjoneringssystemer med trådløs kommunikasjon. Disse nettverkene og
systemene drives av tredjeparter. OnStar kan ikke garantere at de vil være tilgjengelige på
alle steder til enhver tid. Særlig vil tjenesten kunne bli avbrutt i fjerntliggende eller lukkede
områder. Videre påvirkes slike nettverk og systemer av teknologiske endringer og
utvikling. Systemet som er innstallert i bilen din vil kanskje ikke alltid være eller forbli
kompatibelt med tredjepartsnettverkene og -systemene.
4.3 Din bils elektriske anlegg. Bilen din må ha et elektrisk anlegg som virker (herunder
med nok batteristyrke) for at OnStar-tjenestene skal virke. For å spare batteriet vil enkelte
OnStar-tjenester og -funksjonalitet bli midlertidig utilgjengelige dersom du ikke starter
motoren på bilen din i løpet av 10 etterfølgende dager. Disse OnStar-tjenestene vil
automatisk bli tilgjengelige igjen neste gang du starter motoren. Vennligst se
Brukermanualen for mer informasjon.
4.4 Nedetid pga. service. Av og til vil vi måtte innstille eller begrense din tilgang eller bruk
av OnStar-tjenestene for å håndtere systemproblemer, forhold vedrørende kontoen din
eller andre forhold som kan påvirke OnStar-tjenestenes ytelse, fordeler eller sikkerhet.
4.5 Destinasjonsinformasjon. Opplysninger om navigasjonsmål er basert på den nyligst
oppdaterte kartinformasjonen som er tilgjengelig for oss, men opplysningene kan likevel
være unøyaktige eller ufullstendinge. For eksempel kan det være at ruteanvisningen ikke

har tatt med informasjon om enveiskjørte gater, svingeforbud, veiarbeid,
sesongavhengige veier eller nye veier. Den foreslåtte ruten kan lede til en vei som er
stengt for veiarbeid eller en avkjøring som er forbudt ved skilt i veikrysset. Foreslåtte ruter
tar heller ikke hensyn til om området man beveger seg i er et bolig- eller handelsområde
eller begge deler og tar ikke høyde for trafikkforhold eller om offentlige eller private varer
og tjenester er tilgjengelige. Sørg for å sjekke lokale forhold nøye når du bruker
navigasjonshjelpemidler.
4.6 Diagnosedata. Bil-diagnosene vi tilbyr begrenser seg til spesifikk informasjon som vi
fjernstyrt kan innhente fra bilen, olje-levetiden, dekktrykk, kilometerstand, drivstoffnivå og
informasjon om airbag, stabilitetskontroll, motor og girkasse, utslipp og ABS-bremser.
Viktig: Diagnosedataene er begrensede og er ment å være et supplement til og ikke en
erstatning for manuelle kontroller av bilen din. Vi kan ikke love at vi vil oppdage alle forhold
ved bilen og det er ditt ansvar å kontrollere og vedlikeholde bilen din i overensstemmelse
med gjeldende lover og forskrifter.
4.7 Annet. OnStar-tjenestene vil kunne begrenses dersom bilen din ikke er i god
driftsmessig stand, har blitt skadet eller endret, eller av hindringer som høyder, høye
bygninger, tunneller, vær, skader på viktige deler av bilen i forbindelse med ulykke eller
svikt i, opphopning eller blokkering av trådløst eller elektrisk nettverk.
Viktig: Vi og nettverk- og systemoperatørene kan ikke love at OnStar-tjenestene vil være
konstant tilgjengelige.

5. BETALING
5.1 Gratis prøveperiode. Hvis du er kvalifisert for en gratis prøveperiode, vil din
betaling av OnStar-tjenestene ikke begynne før gratisperioden er utløpt.
5.2 Abonnementspris. Etter den betalingsfrie prøveperioden, vil abonnementet du har på
OnStar-tjenestene ilegges et månedlig abonnementsgebyr (som inkluderer MVA) som vist
på bestillingssiden når du godtar disse Brukervilkårene. Du må oppgi betalingmåte (per i
dag godtas kredittkort, PayPal og SEPA bankoverføring; andre betalingsmåter vil kunne
bli tilgjengelige) ved bestilling. Abonnementsbeløpet belastes det oppgitte
betalingsmiddelet forskuddsvis hver måned.
5.3 Manglende betaling. Hvis vi ikke mottar betaling kan vi sperre din tilgang til
OnStar-tjenestene inntil du betaler oss utestående beløp. Vi sperrer ikke din tilgang til
OnStar-tjenestene hvis du er uenig i en faktura.

6. BILPARKKJØRETØY
6.1 Disse Brukervilkårene gjelder også hvis du er eier, leder for eller bruker av en bilpark
som bruker noen av OnStar-tjenestene. Dersom du eier et bilparkkjøretøy, kan det hende
at det er tilleggsbetingelser for tjenestene som tilbys denne bilparken. Hvis
tilleggsbetingelsene er i strid med disse Brukervilkårene er det tilleggsvilkårene for
bilparktjenester som skal gjelde.

Viktig: Det er ditt ansvar (som eier eller leder av en bilpark, eller bruker av et kjøretøy, og
som lar andre personer kjøre det) å informere bilparkførere om at OnStar-tjenestene er
aktivert og å innhente alle nødvendige juridiske samtykker fra slike førere, som lokale
lover krever.
6.2 Om du kjører et bilparkkjøretøy, vil bilparkselskapet kunne gi deg lov til å bestille
tilleggstjenester som ikke er en del av tjenestene som tilbys til bilparkselskapet, og du vil
også kunne få mulighet til å kjøpe tjenester til privat bruk. De tjenestene er også underlagt
disse Brukervilkårene og, der det er relevant, skal begrepet "OnStar-tjenestene" i disse
Brukervilkårene forstås som at de omfatter disse tjenestene. Bilparkselskapet ditt kan
også legge begrensninger på hvilke tjenester som skal være tilgjengelige for deg.
Tjenestene som et bilparkselskap mottar kan være underlagt tilleggsbetingelser og andre
personvernerklæringer enn det som gjelder for ikke-bilparkkjøretøyer. Nærmere bestemt
kan bilparkselskapet ha etterspurt ekstra informasjonsinnhenting eller prosedyrer som
skiller seg fra dem man assosierer med visse tjenester. Du bør konsultere
bilparkselskapet dersom du har spørsmål vedrørende krav, begrensninger eller
datarutiner som vil kunne gjelde din bruk av bilparkkjøretøyet eller tjenestene knyttet til et
bilparkkjøretøy.

7. ANSVARSBEGRENSNING
OnStar kan ikke love at OnStar-tjenestene vil være feilfrie eller forbli uavbrutte. OnStars
ansvar for erstatning eller bortkastede utgifter, uansett årsak, skal uavhengig av dets
rettsgrunnlag begrenses til det omfang som gjeldende lovgivning tillater, og til et beløp
som dekker forutsigbare kostnader grunnet brudd på kontraktsvilkår typisk for denne type
avtale.
Ingen av ansvarsbegrensningene nevnt i dette punkt eller annet sted i disse
Brukervilkårene skal gjelde for noen form for ansvar for brudd på lovbestemte betingelser
eller noe slags ansvar som ikke kan begrenses i henhold til gjeldende lovgivning, spesielt
ansvar for personskade eller død forårsaket av uaktsomhet, svindel eller forsettlige
handlinger. Du erkjenner at fordelene du får gjennom disse Brukervilkårene og
OnStar-tjenestene, delvis er i bytte mot ansvarsbegrensningene som er nedfelt i disse
Brukervilkårene.
Du plikter å ta alle rimelige foroldsregler for å formildne, avverge og redusere eventuelle
skader.
Viktig: Det er ditt ansvar å ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte adgangskodene til
kontoen din (slik som passord, PIN, og svar på sikkerhetsspørsmål). Du må lagre disse på
et trygt sted og ikke dele dem med andre.

8. ERSTATNING
I henhold til lokale lover, skal du holde OnStar, dets datterselskap, tilknyttede selskap,
lisensgivere og leverandører så vel som deres respektive ansatte, konsulenter, direktører,
og representanter (samlebetegnelse: “OnStar-personer”) skadesløs for og i mot enhver
form for ansvar, tap, erstatning, krav, bøter, renter, ekstra skatt, fordringer, og kostnader,

inkludert rimelige sakskostnader og kostnader av noen som helst art eller natur med
utspring i eller på grunn av, eller som et resultat av tredjepartskrav fra eller fordring mot
OnStar-personer som vedrører: (i) at du har brutt disse Brukervilkårene eller gjeldende
lover; eller (ii) unøyaktighet eller uærlighet hva angår fremstillinger eller garantier du har
gitt i forbindelse med OnStar-tjenestene eller under disse Brukervilkårene. Denne
skadesløsholdelsesplikt skal ikke gjelde hvis du ikke handlet grovt uaktsomt og ikke på
annen måte kan holdes ansvarlig for gjelden, tapet, erstatningsansvaret, kravet, bøtene,
rentene, tilleggsskatten, fordringene eller kostnadene.
Viktig: Det er ditt ansvar å sørge for at opplysningene du har gitt til OnStar er oppdaterte.
Informer oss straks om endringer knyttet til bilens eierskap eller endrede kontakt- eller
betalingsopplysninger.

9. VARIGHET OG OPPSIGELSE
9.1 Oppstart. Perioden for disse Brukervilkårene trer i kraft på datoen når du aksepterer
Brukervilkårene og vil gjelde til du eller Onstar terminerer dem.
9.2 Varighet. Abonnementet fornyes automatisk hver måned frem til du sier det opp. For
å si opp OnStar-tjenestene og din avtale med OnStar, kan du når som helst gjøre dette
ved å ringe oss i landet du bor i, eller ved å trykke på Service-knappen i bilen din og fortelle
rådgiveren at du ønsker å avslutte OnStar-tjenestene. Du må gi oss beskjed når du
selger eller overfører bilen din slik at vi kan avslutte OnStar-tjenestene for bilen, og
slik at vi kan slutte å belaste deg for disse tjenestene. Lokale nummere:
Avgiftsfri:

80058217

Betaling:

023024644

Internasjonal avgiftsfri:

80080022334

9.3 Reaktivering av OnStar-tjenestene. Dersom du sier opp OnStar-abonnementet, og
senere ønsker å reaktivere OnStar-tjenestene, vil du kunne bli bedt om å betale
reaktiveringsgebyrer. Du kan også, når som helst, ringe oss eller trykke på
Service-knappen i bilen din for å få informasjon om hvordan du deaktiverer
OnStar-systemene i bilen din.
9.4 Dersom OnStar på noe tidspunkt bestemmer seg for å avslutte disse Brukervilkårene,
vil vi varsle deg tretti (30) dager før sluttdatoen. Både du og vi kan imidlertid når som helst
avslutte disse Brukervilkårene uten oppsigelsesperiode hvis den annen part bryter en
vesentlig forpliktelse under disse Brukervilkårene, herunder ved å innlede, oppmuntre til
eller delta i en eller annen form for ulovlig eller straffbar oppførsel i tilknytning noen av
OnStar-tjenestene, eller ved ikke å betale abonnementgebyrene ved forfall.
9.5 Alle bestemmelsene i disse Brukervilkårene som på bakgrunn av sin karakter
overlever utløp eller kansellering, skal overleve kansellering eller utløp av disse
Brukervilkårene.

10. INGEN ULOVLIG BRUK

OnStar-tjenester er kun til lovlig bruk. Gjennom å godta disse Brukervilkårene samtykker
du i at:


du skal etterleve disse Brukervilkårene fullt og helt;



du skal gi oss sannferdige og korrekte kontakt- og betalingsopplysninger;



du straks skal gi OnStar beskjed om endrede kontakt- og betalingsopplysninger;



du kun skal åpne OnStar-tjenestene via din opprettede konto;



du ikke skal bruke OnStar-tjenestene til ulovlige formål eller til å trakassere noen,



du selv står ansvarlig for alle dine kostnader og utgifter, inkludert skatter, påløpt i
forbindelse med din bruk av OnStar-tjenestene og alle aktiviteter du på noen som
helst måte foretar i forbindelse med OnStar-tjenestene eller disse Brukervilkårene;



du ikke skal tukle med eller prøve å bryte noen av OnStar-tjenestenes
sikkerhetstiltak;



du ikke skal fjerne, modifisere, eller skjule copyrighterklæringer, varemerker eller
andre eiendomsrettserklæringer.

11. PROGRAMVAREOPPDATERINGER
11.1 Programvareoppdateringer. OnStar-tjenestene omfatter programvare som OnStar
eller bilprodusenten din gjør tilgjengelig for deg (“Programvare”). Programvaren
lisensieres til deg, den selges ikke til deg, og vil av og til måtte oppdateres eller endres. Du
gir ditt samtykke til at OnStar eller bilprodusenten din kan levere
Programvareoppdateringer eller endringer til bilen din, der det er nødvendig, uten
ytterligere varsel eller samtykke (bortsett fra at OnStar skal, der det er mulig,
forhåndsvarsle deg om Programvareoppdateringer eller endringer som vil kunne endre
bilen kjøredyktighet, eller påvirke eller slette data som du har lagret i bilen din). For
eksempel (men uten begrensning) vil disse oppdateringene eller endringene kunne øke
tryggheten eller sikkerheten, eller sørge for opprettholdelse av god drift av bilen din. Disse
Programvareoppdateringene eller endringene vil kunne påvirke eller slette data du har
lagret i bilen din (slik som lagrede navigasjonsmål eller forhåndsinstilte radiokanaler). Vi
står ikke ansvarlige for påvirkede eller slettede data som følge av
Programvareoppdatering eller endringer og du bør sørge for at det til en hver tid tas
sikkerhetskopi av dataene dine. Disse brukervilkårene skal gjelde for alle oppdateringer
og andre endringer vi gjør i Programvaren.
11.2 Fjerning. Om ikke annet fremgår av disse Brukervilkårene kan vi fjerne eller avslutte
deler av Programvarens funksjoner uten forhåndsvarsel. For eksempel kan dette
forekomme som et resultat av våre forsøk på å utvikle eller forbedre OnStar-tjenestene, å
forbedre elementer med dårlig ytelsesevne eller forholde oss til endrede myndighetskrav.
Vennligst kontakt OnStar dersom du oppdager problemer med OnStar-tjenestene etter en
Programvareoppdatering.

12. GENERELT

12.1 Oppdrag. Du kan ikke overdra disse Brukervilkårene (eller deler av dem) uten
OnStars skriftlige samtykke og ethvert forsøk på å overdra dem uten OnStars skriftlige
samtykke vil anses for å være ugyldig. OnStar kan overdra disse Brukervilkårene.
12.2 Delvis ugyldighet.
Hvis noen av vilkårene eller bestemmelsene i disse
Brukervilkårene, eller i dokumenter inkorporert i disse via henvisning, anses av en
domstol i pågjeldende rettskrets å være i strid med loven, skal dette vilkåret fjernes fra
disse Brukervilkårene, og resten av bestemmelsene i Brukervilkårene samt anvendelsen
av disse bestemmelsene på andre personer eller forhold enn dem de er ugyldige eller
urettskraftige for skal ikke påvirkes av dette. Hver av disse bestemmelsene skal være
gyldige og rettskraftige i det omfang som loven tillater og såfremt de ikke er forbudt ved
lov.
12.3 Avkall. Intet samtykke frafalles og intet brudd fritas eller godtas hvis ikke frafallet
eller samtykket foreligger skriftlig og signert av parten som hevder å ha frafallt eller
samtykket. Intet samtykke fra en part, eller avkall på et brudd av den andre parten, enten
uttrykkelig eller antydet, skal utgjøre samtykke til, avkall på, eller unnskyldning for noe
annet eller senere brudd.
12.4 Relasjoner. Intet i disse Brukervilkårene skal tolkes som at du eller OnStar er
partnere, et joint venture, har mandanter, er representanter eller ansatte hos den andre.
Ingen av partene skal ha rett, makt eller myndighet, uttrykkelig eller antydet til å binde den
andre.
12.5 Henvisninger og overskrifter.
I disse Brukervilkårene er punkt- og
avsnittsoverskriftene kun ment som henvisninger til innholdet og vurderes ikke i
tolkningen av disse Brukervilkårene. Eksempler som er gitt i disse Brukervilkårene og som
kan være innledet med "herunder", "inkludert", "for eksempel," "slik som," eller lignende
formuleringer, er kun ment å være illustrerende og er ikke begrensende.
12.6 Immaterielle rettigheter. I den grad loven tillater det, er OnStar-tjenestene og
Programvaren beskyttet av internasjonale opphavsrettslover og kan være underlagt andre
immaterialrettslige beskyttelser, inkludert patent- og varemerkerettigheter. Du kan ikke
kopiere, distribuere, endre, utføre, kringkaste, stille ut, overføre, gjenbruke, flytte, bruke,
dekompilere eller omvendt utvikling (reverse engineer) for å analysere/kopiere (bortsett
fra slik det er uttrykkelig beskrevet her) eller kreve rettigheter til deler av
OnStar-tjenestene eller Programvaren, inkludert innholdet, teksten, bildene, lyden, og
videoene, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra OnStars på forhånd.
12.7 Andre brukere. Disse Brukervilkårene gjelder for alle som bruker bilen din. Du er
ansvarlig for alle aktiviteter brukerne av bilen din utfører, inkludert all tilgang til eller bruk
av Tjenestene.
12.8 Tredjeparttjenester. Hvis du benytter tjenester fra tredjeparter forstår du at de
gjeldende bestemmelsene denne tredjeparten pålegger deg er bindende kun mellom deg
og den tredjeparten og ikke mellom deg og oss, og at vi kun opptrer som mellomledd
mellom deg og denne tredjeparten. Vi har intet ansvar hva angår din bruk av tjenester du
får fra tredjeparter.
12.9 Gjeldende lov. Disse Brukervilkårene og alle ikke-kontraktsrettslige tvister forbundet

med dem skal være underlagt norske lover.
12.10 Hele kontrakten. Disse Brukervilkårene inneholder alle betingelser partene har blitt
enige om hva angår OnStar-tjenestene og etterfølger og erstatter enhver tidligere avtale,
overenskomst eller ordning mellom deg og OnStar, enten muntlig eller skriftlig. Partene
bekrefter at det ikke foreligger eller har blitt lagt til grunn andre representasjoner,
forpliktelser, overenskomster, løfter eller avtaler mellom partene vedrørende
OnStar-tjenestene.
Kontakt
Du kan kontakte oss her: OnStar Europe Limited, Griffin House, UK1-101-135, Osborne
Road, Luton, United Kingdom, LU1 3YT, Companies House number 8582207,
MVA-nummer GB170 0812 43, tel.: +44 3305725 464, e-post: europe@onstar.com.
Med mindre du gir oss beskjed om noe annet, vil våre meldinger til deg sendes til de
adressene/nummerne du gir oss og slike meldinger vil bli ansett som mottatt av deg. Du
kan når som helst endre e-postadressen for slike meldinger ved å kontakte oss på
telefonnummeret eller e-postadressen ovenfor.

