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INFORMASJON OG GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BRUK 

(IGUP versjon: 07012023) 

 

Disse retningslinjene for informasjon og generell bruk gir ytterligere vilkår og betingelser for bruk av 

UPS-teknologi og informasjon som er innhentet gjennom bruken av UPS-teknologi under UPS-

teknologiavtalen.  Informasjon og generelle vilkår for bruk er en del av og er inkorporert ved henvisning i UPS 

Teknologiavtalen <https://www.ups.com/assets/resources/media/no_NO/UTA.pdf>. Begrep med store 

forbokstaver som er brukt, men ikke definert, i disse retningslinjene for informasjon og generell bruk, skal ha de 

meningene som er fremsatt i de generelle vilkår og betingelser eller sluttbrukerrettighetene i denne avtalen. 

 

1 Informasjon Tilgang og bruk. 
 

1.1 Begrensninger for informasjon.  

(a) Bruk av informasjon. Du kan bruke informasjonen (unntatt informasjon om 

tjenesteleverandører og 3PL-informasjon) til dine egne interne formål.  Uten begrensning av foregående har du 

ikke tillatelse til å bruke informasjonen til følgende: (i) å støtte noen forretning primært rettet mot å tilby 

transporttjenester eller transportinformasjonstjenester til tredjeparter; (ii) hjelpe til ved tjeneste- eller 

prisforhandlinger, direkte eller indirekte, for å sikre transport- eller logistikktjenester fra UPSI eller en 

tredjepart; eller (iii) sammenligne forsendelsespriser eller leveringstider med forsendelsespriser eller 

leveringstider for en tredjepart som ikke er medlem av UPS-partene.  Informasjonen skal ikke endres og må kun 

brukes i sin helhet. 

(b) Offentliggjøring Du kan ikke avsløre annen informasjon enn det som er uttrykkelig 

tillatt i denne paragraf 1.1(b) og 1.2(b) under.  Du kan bekjentgjøre informasjon (bortsett 

tjenesteleverandørinformasjon og 3PL-informasjon) til dine Tilknyttede selskaper og Personer som har reell 

interesse i slik Informasjon (f.eks. avsender, mottaker eller tredjepartsbetaler), gitt at du sikrer at Dine 

Tilknyttede selskaper, og alle andre mottakere av Informasjonen samtykker til å bruke Informasjonen og 

begrense tilgangen til denne i samsvar med alle begrensningene i denne Avtalen.  Du er ansvarlig for all bruk og 

avsløring av informasjon av personer du tillater å ha tilgang til informasjon.  I tillegg til dette kan Du 

distribuere, eller be UPS om å distribuere, Informasjon til en tjenesteleverandør, hvis (i) tjenesteleverandøren og 

Du har inngått en avtale som navngir UPS som tredjepartsbegunstiget (hvis «tredjepartsbegunstiget» 

anerkjennes i henhold til lovgivningen som gjelder for avtalen mellom Deg og tjenesteleverandøren) og 

begrenser slik tjenesteleverandørs bruk og avsløring av Informasjonen er i henhold til disse retningslinjene for 

informasjon og generell bruk og (ii) at slik tjenesteleverandør er skriftlig godkjent av UPS. Du er 

erstatningsansvarlig overfor UPS for alle handlinger som er foretatt eller manglende handlinger av 

Tjenesteleverandør, dersom disse handlingene eller utelatelsene ble utført av Deg, ville vært et brudd på denne 

Avtalen. 

(c) Ansvarsfraskrivelse.  Uten å begrense det generelle innholdet i noen 

ansvarsfraskrivelser i denne Avtalen, garanterer ikke UPS at Informasjonen er i samsvar med gjeldende lover, 

regler og/eller forskrifter, inkludert og uten begrensning, alle lover, regler eller forskrifter som krever utskrevne 

fakturaer eller i forhold til merverdiavgift.   

1.2 Ytterligere begrensninger for tjenesteleverandørers informasjon og 3PL-informasjon.   

(a) Begrensninger for tjenesteleverandørers informasjon og 3PL-informasjon. Hvis Du 

mottar Tjenesteleverandørinformasjon eller 3PL-informasjon, garanterer Du at UPS-kunden (dvs. UPS-kunder 

av 3PL-tjenester) forbundet med slik informasjon har autorisert Deg til å motta Informasjonen.   

(b) Bruk, offentliggjøring, og oppbevaring av informasjon om tjenesteleverandører og 

3PL-informasjon. Du, når du handler som en tjenesteleverandør, godtar: (i) å bruke 

tjenesteleverandørinformasjon og 3PL-informasjon kun til interne formål for UPS-kunden som er tilknyttet slik 

informasjon; (ii) å avsløre tjenesteleverandørinformasjon og 3PL-informasjon kun til UPS-kunden forbundet 

med slik informasjon og med UPS-kundens under; (iii) for å lagre tjenesteleverandørinformasjon og 3PL-

informasjon for hver UPS-kunde du støtter separat, og ikke blande eller kombinere slik informasjon med andre 

data, enten i elektronisk form eller på andre måter, og (iv) ha passende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak 

på plass for å beskytte slik leverandørinformasjon og 3PL-informasjon mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon 

eller tap, endring, uautorisert offentliggjøring, behandling eller tilgang. Som eksempel, men uten å inkludere alle 

forbudte bruksområder, skal du ikke (I) sammenligne tjenesteleverandørinformasjon eller 3PL-informasjon 
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forbundet med en UPS-kunde og/eller noen kunder av UPS-kunden mellom eller blant slike personer av enhver 

grunn, (II) bruke tjenesteleverandørens informasjon eller 3PL-informasjon til å bestemme opprinnelig tid for 

leveringsgaranti eller innlevering til UPS servicegaranti / pengene-tilbake-garanti (i den grad den er tilgjengelig 

på stedet eller i landet du bor), (III) bruke tjenesteleverandørinformasjonen eller 3PL-informasjonen til å bistå, 

direkte eller indirekte, i tjeneste- eller prisforhandlinger med UPSI, eller (IV) på annen måte utlede eller utvikle 

informasjonstjenester eller produkter som bruker tjenesteleverandørens informasjon eller 3PL-informasjon (dvs. 

tjeneste og resultatanalysetjenester).  Som et unntak til paragraf 1.2 (b)(IV), kan Kunden tilby 

dataanalysetjenester til UPS-kunder av 3PL-tjenester ved å bruke 3PL-informasjonen forbundet med UPS-

kunder av 3PL-tjenester (dvs. et kontrollpanel som representerer UPS-kunder av 3PL-tjenesters forsendelser 

med alle transportfører manifestert av Kunden eller ved å beregne totale transportkostnader for alle 

transportører, forbruk per transportør, forsendelser etter type, opprinnelse eller destinasjon) for UPS-kunder av 

3PL-tjenester, gitt at Kunden ikke bryter andre bestemmelser av denne Paragraf 1.2(b).    

(c) Sletting av tjenesteleverandørers informasjon og 3PL-informasjon. Du må destruere 

tjenesteleverandørers informasjon og 3PL-informasjon, etter hva som er aktuelt, forbundet med en UPSI-kunde 

når det tidligste av følgende inntreffer: (i) Dine tjenester som en tjenesteleverandør eller leverandør av 3PL-

tjenester til UPSI-kunden konkluderes, (ii) sikkerhetselementer til UPS-kunden er deaktivert eller fungerer ikke, 

eller (iii) femten (15) måneder etter at du har mottatt tjenesteleverandørens informasjon eller 3PL-informasjon. 

(d) Kompensering.  Du samtykker i, for egen kostnad og utgift, å holde UPS-partene 

skadesløse fra og mot alle Skader pådratt eller lidd av UPS-parter som oppstår som følge av eller i 

forbindelse med bruken av, offentliggjøring av og manglende sletting av Tjenesteleverandørers 

informasjon og 3P-informasjon, annet enn det som er i samsvar med gjeldende begrensninger i henhold 

til denne Avtalen, inkludert uautorisert tilgang til Tjenesteleverandørens informasjon eller 3PL-

informasjon av tredjeparter. 

(e) 3P/FC prisinformasjon. Du kan også få konkrete prisbetingelsene og avgifter som 

gjelder for en UPS shippingkonto tildelt av UPS til en UPS-kunde, hvis Du er autorisert til å sende 

tredjepartsfakturering eller frakt samlet mot denne UPS-kundens UPS-konto («3P / FC avtalte priser»).  3P/FC-

priser er konfidensiell informasjon som tilhører UPS, og du godtar å ikke (i) bruke 3P/FC-priser til noe annet 

formål enn i forbindelse med forsendelse med UPSI på vegne av slik UPS-kunde, eller (ii) avsløre 3P/FC-priser 

til noen kunde. 

(f) Digitaliserte bilder av signaturen Informasjon kan omfatte digitaliserte bilder av 

signaturen.  Du skal, på egen bekostning, holde UPS-parter skadesløse fra og mot skader som rammer 

eller som UPS-parter lider på grunn av eller i forbindelse med din behandling, bruk eller distribusjon av 

en digitalisert signatur, eller noen del av denne. 

1.3 Begrensning som er spesifikk for Time in Transit™-datafil.   

(a) Ytterligere begrensninger. I henhold til betingelsene og informasjonen som er en 

Time in Transit™-datafil («TNT-datafil») gitt av UPS til deg gjennom UPS Bulk Data Services, gir UPS Deg 

herved, og Du godtar, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, vedvarende begrenset lisens til å installere, laste inn, 

operere og bruke en TNT-datafil, samt alle forbedringer, fremmelser, modifikasjoner, revisjoner og 

oppdateringer hertil, gitt til Deg av UPS, noe som kanskje bare er tilgjengelig mot en ekstra avgift, på en enkel 

sentral behandlingsenhet på en adresse skriftlig godkjent av UPS («Godkjent sted») for det ene formål å beregne 

estimert pris og leveringstid for tilbudte forsendelser og videre underlagt de ytterligere begrensningene 

nedenfor.     

(i) Du godtar å slette alle kopier av den tidligere versjonen av en TNT-datafil 

umiddelbart ved mottak av en slik oppdatering.  Din akseptering og bruk av den oppdaterte TNT Datafilen skal 

utgjøre Din garanti for at Du har slettet alle tidligere kopier av TNT Datafilen. 

(ii) Du samtykker i at Din bruk av en TNT-datafil og dets elementer derav kun 

skal være til informasjonsformål.  Du skal ikke oppgi eller foreslå for noen tredjepart at estimerte leveringstider 

avledet fra en TNT-datafil er garantier for faktiske leveringstider for UPSIs frakttjenester.  Enhver slik garanti 

eller andre arrangementer i forhold til pakkebevegelse og problemer knyttet til dette er styrt av Din fraktavtale 

med UPSI, om noen, og gjeldende UPS vilkår og betingelser for frakt/tjenester som gjelder ved tidspunktet for 

forsendelsen.  
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(iii) Du forplikter deg til ikke å bruke en TNT-datafil eller andre estimerte 

leveringstider for å skape, bruke eller representere en sammenligning av en UPS-tjeneste, UPS-tjenestenivå eller 

priser for UPS-tjenester med tjenester, tjenestenivåer eller priser for tjenester fra transportører eller tredjeparts 

logistikkselskaper som ikke er et medlem av UPSI eller en UPS-tilknyttet partner, inkludert sammenligninger 

innenfor samme skjermvisning, vindu, eller nettleser, og automatiske regelbaserte sammenligninger.   

(iv) Du forplikter deg til ikke å underlisensiere, lisensiere, leie, selge, låne, gi 

eller på annen måte distribuere hele eller deler av TNT datafilen til noen tredjepart (andre enn en godkjent 

tjenesteleverandør), og til ikke å installere, laste, operere, modifisere eller bruke en TNT-datafil på noe 

datasystem som ikke er lokalisert ved det godkjente stedet.  Kunden skal oppbevare alle autoriserte kopier av en 

TNT Datafil i sikre miljøer og skal ta alle rimelige nødvendige steg for å beskytte en TNT Datafil fra uautorisert 

tilgang eller frigivelse. 

(v) Du anerkjenner at Du ikke skal modifisere eller endre en TNT-datafil eller 

noen kopi av denne, i sin helhet eller delvis.  Du kan ikke ta mer enn én sikkerhetskopi av en TNT-datafil, og 

denne sikkerhetskopien skal kun brukes for det formål å gjenopprette en TNT Datafil i tilfelle den originale 

TNT-Datafilen blir skadd eller ødelagt. 

(b) Legende. Du skal sørge for at følgende tekst vises på åpningsskjermen for enhver 

Applikasjon som gir adgang til en TNT Datafil på en måte som vil være synlig for enhver bruker av 

Applikasjonen: "Merknad: UPS Time in Transit™-datafil som finnes i eller åpnes av denne programvaren 

tilhører UPS og er gitt til brukerne av denne programvaren under lisens.  UPS Time in Transit™-datafil kan ikke 

kopieres, i sin helhet eller delvis, uten foregående skriftlig samtykke fra UPS."  

(c) Konflikt. Hvis noen konflikt oppstår herunder mellom rettighetene som gis og 

begrensningene som fremsettes i denne paragraf 1.3(c) og andre rettigheter som er gitt og begrensninger for 

TNT-datafiler som informasjon under noe annen paragraf i denne avtalen, vil denne paragraf 1.3(c) om 

retningslinjer for informasjon og generell bruk kontrollere i den grad det er nødvendig for å løse en slik konflikt. 

(d) Modifikasjoner. TNT-datafiler kan modifiseres av UPS for å eliminere data 

vedrørende opprinnelses-postkoder som ikke svarer til Dine fraktsteder. 

1.4 Samtykke for frigjøring av Informasjon beskyttet av Quantum View.    

(a) UPS-teknologier som er kjent som Quantum View Data-tjenesten, Quantum View 

Management-tjenesten og Quantum View Management for Importers-tjenesten (samlet kalt "QV-teknologier") 

kan gi tilgang til import- og tollmeglingsinformasjon eller registre som det henvises til i 19 C.F.R., Del 111 og 

163 som ansees som konfidensielt under 19 C.F.R. 111.24 og eventuelle andre gjeldende lover, inkludert, men 

ikke begrenset til innføringsdata, kjøpsmengder, verdier, tariffklassifiseringer, produsenter eller leverandører, 

toll, skatt og avgifter, forsendelsesinformasjon, kontaktpunkter, adresser og telefonnumre ("Konfidensiell 

Informasjon beskyttet av Quantum View").  QV-teknologiene kan gi mulighet for å utnevne opptil fem 

mottakere som skal motta konfidensiell informasjon beskyttet av Quantum View («Beskyttede Rapporter»).  Du 

forstår og samtykker i at: (a) Din utnevnelse av en Person som mottaker av Beskyttede Rapporter eller (b) 

tilgangsrettigheter som gis til QV-teknologier av en QV-administrator til en Person gjennom en Quantum View-

systemkonto er ditt samtykke til at UPS deler Konfidensiell Informasjon Beskyttet av Quantum View med slike 

Personer, og at Du frasier Deg enhver rett til å begrense frigjøringen av UPS, eller av noen av UPS sine agenter 

eller representanter, av Konfidensiell Informasjon Beskyttet av Quantum View eller annen Informasjon som er 

relevant for Deg, Din eiendom eller transaksjoner som omhandler eller er inkludert i slike Beskyttede Rapporter 

eller QV-teknologien i henhold til lovene i den spesielle jurisdiksjonen eller jurisdiksjoner som overdrar slike 

rettigheter og som styrer Deg, Din eiendom, transaksjoner og slike Beskyttede Rapporter og QV-teknologi, 

inkludert Konfidensiell Informasjon beskyttet av Quantum View i disse.   

(b) I QV-teknologiene har Du mulighet til å slette slike utnevnte Personer som mottaker 

for rapporter som inneholder Konfidensiell informasjon beskyttet av Quantum View, og hvis Du er en QV-

administrator, til å avslutte den utnevnte Personens tilgang til QV-teknologiene.  Hvis ikke en utnevnt Person 

blir slettet slik som fastsatt i den forrige setningen, vil denne utnevnte Personen fremdeles ha tilgang til 

Konfidensiell Informasjon Beskyttet av Quantum View og QV-teknologier.  Din tilslutning til denne avtalen 

skal fungere som og utgjør skriftlig samtykke til at UPS eller UPS sine agenter eller representanter kan frigi 

Konfidensiell informasjon beskyttet av Quantum View eller annen informasjon som er relevant for Deg, Din 

eiendom og transaksjoner under eller i forbindelse med QV-teknologier.  Du skal på egen bekostning holde 
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UPS-erstatningsmottakere skadesløse fra og mot alle skader påført eller lidd av UPS erstatningsmottakere i 

forbindelse med frigivelse av Konfidensiell Informasjon Beskyttet av Quantum View som er relevant for Deg, 

Din eiendom eller transaksjoner under eller i forbindelse med QV-teknologier og denne Avatalen.  Det er ditt 

eneansvar å begrense tilgangen til Konfidensiell informasjon beskyttet av Quantum View som sendes av eller 

mottas fra UPS-teknologiene slik at Personer, inkludert, men ikke begrenset til Dine ansatte, ikke får adgang til, 

direkte, indirekte eller i smug, UPS-teknologiene eller Konfidensiell informasjon beskyttet av Quantum View 

som Du ikke tenkte eller ønsket at de skulle få tilgang til.  Du er eneansvarlig for all bruk av Konfidensiell 

Informasjon Beskyttet av Quantum View eller UPS-teknologi av Personer Du gir tilgang til Konfidensiell 

Informasjon Beskyttet av Quantum View eller UPS-teknologien.  Hvis en mottaker Du har angitt som mottaker 

av Beskyttede Rapporter indikerer for Deg at denne mottakeren ikke lenger ønsker å motta slik informasjon, 

skal Du umiddelbart slutte å bruke UPS-teknologien som sørger for at UPS sender Beskyttede Rapporter til en 

slik mottaker.  Under ingen omstendighet skal UPS være ansvarlig for at overføringen eller mottaket av 

Beskyttede rapporter mislykkes eller forsinkes. 

2 Retningslinjer og krav for generell bruk. 
  

2.1 Messaging.Visse UPS-teknologier gir deg muligheten til å sende en melding med informasjon 

relatert til en innlevert forsendelse via e-post eller SMS-meldinger til en mottaker du identifiserer.  Du 

samtykker i å bruke meldingtjenesten kun for å kommunisere informasjon knyttet til, og kun å sende meldinger 

til mottakere som er forbundet med, disse Innleverte Forsendelsene.  Du er ene og alene ansvarlig for innholdet 

som blir oppgitt av Deg og overført som del av enhver e-post. Du skal ikke i noen melding inkludere innhold 

som er ulovlig, uanstendig, støtende, sjikanerende, ærekrenkende, injurierende eller krenkende.  Ikke i noe 

tilfelle skal UPS være ansvarlig for en eventuell unnlatelse eller forsinkelse i overføringen eller mottaket av e-

postmeldingen.  Hvis en mottaker Du har angitt som mottaker av Beskyttede Rapporter informerer Deg om at 

denne mottakeren ikke lenger ønsker å motta meldinger vedrørende manifest-sendte forsendelser, skal Du 

umiddelbart slutte å bruke UPS-teknologien som for å sende meldinger til en slik mottaker. Du garanterer at du 

har skaffet et informert og særskilt samtykke fra mottakeren for hver melding om å motta slike meldinger, og at 

e-postadresser og telefonnumre du oppgir til UPS er riktige og kontrolleres av den tiltenkte mottakeren av 

meldingen. Du skal, på egen bekostning, holde UPS-parter skadesløse fra og mot skader som rammer UPS-

parter i forbindelse med enhver brudd som angitt i forrige setning. 

2.2 Bruk av PLD-innhentede e-postadresser. Et valgfritt felt i PLD du gir til UPS for dine 

utgående forsendelser og alternativt fakturerte forsendelser er e-postadressen til mottakeren ("PLD e-

postadresse").  Du erkjenner og godtar at hvis du oppgir en PLD e-postadresse for en forsendelse, kan UPS 

sende meldinger knyttet til leveringen av slik forsendelse til dens tilknyttede PLD e-postadresse.  Du garanterer 

at du har sikret deg informert og spesifikt samtykke fra den enkelte knyttet til hver gamle e-postadressen for å 

motta meldinger relatert til levering av slike Utgående forsendelse eller Alternate Billed-forsendelse og at den 

gamle e-postadresser er nøyaktig og kontrollert av mottaker for forsendelser de er forbundet med når anvist i 

PLD. Du skal, på egen bekostning, holde UPS-parter skadesløse fra og mot skader som rammer UPS-parter i 

forbindelse med enhver brudd som angitt i forrige setning. 

2.3 Revisjoner.   

(a) Informasjonsrevisjon. UPS eller de delegerte kan utføre en revisjon, til en felles 

avtalt dato og tid ved anlegget for å sikre overholdelse med retningslinjer for informasjon og generell bruk 

artikkel 1.  En slik revisjon vil utføres slik at den forstyrrer driften deres på minst mulige måte.  Du forplikter 

deg til å samarbeide med UPS eller deres samarbeidspartner og gi nødvendig tilgang til anlegget og personell 

som er nødvendig for en slik revisjon.  Du forplikter deg til å svare raskt og korrekt på alle spørsmål fra UPS 

eller deres samarbeidspartner knyttet til en slik revisjon. 

(b) Applikasjonsrevisjon.  Du må gi UPS tilgang til en applikasjon (slik som definert i 

sluttbrukerrettighetene) ved forespørsel fra UPS for formålet å bestemme applikasjonens kompatibilitet med 

UPS-systemene, samt samsvar med denne avtalen og gjeldende  teknisk dokumentasjon for API.  Hvis UPS 

bestemmer at sådan applikasjon ikke er i samsvar med avtalen eller den gjeldende tekniske dokumentasjonen for 

API, eller ikke er kompatibel med UPS-systemene, må du foreta alle endringer slik som forespurt av UPS, og 

UPS kan kreve at du forhindrer tilgang til og bruk av sådan applikasjon inntil det tidspunktet UPS har gitt deg 

skriftlig godkjenning. 

2.4 Administrator rettigheter.  
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(a) Administrator.  Noen UPS-teknologier gir en "Administrator", en bruker autorisert av 

kunden som har rettighet til å administrere din bruk av en UPS-teknologi.  Hvis Du som Kunde oppretter en 

annen bruker som administrator, samtykker Du også i at Du er ansvarlig for handlingene til denne 

administratoren når denne åpner og bruker UPS-teknologi, og for å overvåke og avslutte slike 

administratorrettigheter etter behov. Du erkjenner og samtykker i at enhver administrator du utnevner kan 

oppnevne en hvilken som helst bruker som administrator med like rettigheter som den første administratoren.   

(b) Suspensjon. Dine rettigheter til å få tilgang til UPS-teknologi som har administratorer 

kan når som helst bli suspendert av UPS, Kunden og/eller en administrator for UPS-teknologi som har 

administratorer, helt etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, av UPS på grunn av inaktivitet. På 

forespørsel kan UPS helt etter sitt eget skjønn gjeninnsette Din konto for UPS-teknologi og tillate fortsatt 

tilgang og bruk av UPS-teknologi i henhold til denne Avtalen. Den gjeninnsatte UPS-teknologikontoen har 

kanskje ingen historisk informasjon på tidspunktet for reaktiveringen. Retten Din til tilgang til UPS-teknologien 

skal oppsies automatisk ved utløpet eller oppsigelsen av Kundens rett til å bruke UPS-teknologi, eller ved 

oppsigelse av Din ansettelse hos kunden eller autorisasjon til tilgang til UPS-teknologien på vegne av Kunden. 

2.5 Tilgang til og bruk av UPS-materialer.  

(a) Tilgang i samsvar med avtalen. Du kan ha tilgang til og bruke UPS-materialer i 

samsvar med vilkårene i denne avtalen.  Du tillates ikke å bruke eller få tilgang til UPS-materiell på noen måte 

som, ut fra UPS sin rimelige vurdering, skadelig påvirker ytelsen eller funksjonen til UPS-materialer eller 

forstyrrer andres mulighet til å få tilgang til UPS-system og UPS-teknologi.  

(b) Systemkontoer. Enkelte UPS-teknologier krever at du etablerer en systemkonto og 

sikkerhetselementer, som en tilknyttet påloggings-ID og passord. Du skal kun bruke din tildelte systemkonto og 

dine sikkerhetselementer når du trenger tilgang til UPS-teknologien knyttet til denne systemkontoen. Du har 

ikke tillatelse til å få tilgang til UPS-teknologi ved hjelp av systemkontoen og sikkerhetselementene som 

tilhøreren annen person. Du kan ikke røpe din systemkonto eller dine sikkerhetselementer til noen annen person.  

Din rett til å få tilgang til UPS-teknologi i forbindelse med at systemkonto eller sikkerhetselementer opphører 

automatisk ved oppsigelse eller sletting av systemkonto eller sikkerhetselementer.  DU SKAL ENE OG ALENE 

VÆRE ANSVARLIG FOR OG HOLDE UPS-ERSTATNINGSMOTTAKERE UANSVARLIG FOR 

SKADESERSTATNINGERPÅFØRT ELLER OPPLEVD AV UPS-ERSTATNINGSMOTTAKERE SOM 

OPPSTÅR FRA ELLER ER KNYTTET TIL ENHVER BRUK AV, ELLER ENHVER TILGANG TIL UPS-

TEKNOLOGI OG TILKNYTTET INFORMASJON SOM GJØRES AV PERSONER SOM FÅR TILGANG 

VED BRUK AV DIN SYSTEMKONTO ELLER SIKKERHETSELEMENTER, HERUNDER UTEN 

BEGRENSNING, ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE BRUK, ELLER TILGANG, ENTEN DETTE ER 

GODKJENT AV DEG ELLER IKKE.  Et eksempel på en systemkonto er din UPS-profil opprettholdt på 

UPS.com. 

(c) Internettpålitelighet. Du erkjenner at UPS-systemer og UPS-teknologi kan åpnes ved 

bruk av Internett som ikke er under kontroll av UPSI.  Følgelig samtykker Du i at hverken UPS eller UPSI skal 

holdes ansvarlig eller forpliktet, direkte eller indirekte, for eventuelle tap eller skader forårsaket eller påstått å ha 

vært forårsaket av Din urettmessige eller uriktige bruk av Internett eller din manglende evne til å få tilgang til 

UPS SYSTEMS OG UPS-TEKNOLOGI ved bruk av Internett. 

(d) Utgående koblinger. UPS-teknologi kan kanskje inneholde linker til Linkede 

nettsider. Tilgang til disse Koblede sidene besørges kun som en bekvemmelighet for Deg og ikke som en 

understøttelse fra UPS av innholdet på slike Koblede sider. UPS går ikke god for og gir ingen garantier 

vedrørende riktigheten, nøyaktigheten, ytelsen eller kvaliteten med hensyn til noe av innholdet, programvaren, 

tjenesten eller applikasjonen som finnes på noen av de Koblede sidene. Hvis Du bestemmer Deg for å få tilgang 

til de Koblede sidene, gjør Du det på egen risiko. UPS er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til de Koblede 

sidene. I tillegg er Din bruk av Koblede sider underlagt eventuelle gjeldende prinsipper og vilkår og betingelser 

med hensyn til bruken, herunder, men ikke begrenset til, en koblet sides personvernerklæring. 

(e) Automatisert tilgang.  Uten begrensning, og med mindre tidligere skriftlig godkjent 

av UPS er all slags tilgang til UPS-systemene eller UPS-teknologi gjennom automatiserte spørreinnretninger, 

roboter eller gjentatt datainnsamling og uttrekkingsverktøy, -rutiner, -skript eller andre mekanismer med 

tilsvarende funksjoner som selv ikke er UPS-teknologi autorisert for slike formål, uttrykkelig forbudt. 
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(f) Viruser. Du samtykker i å ikke knytte til, føre inn eller laste opp til UPS-systemene 

eller UPS-teknologi noen slags virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber eller andre 

datamaskinprogrammeringsrutiner (i) som har til hensikt å ødelegge, forstyrre, avskjære eller utnytte UPS-

systemene eller vertsorganisert UPS-teknologi, eller (ii) som utgjør brudd på UPSIs eller andres åndsverk. 

(g) Omvendt utvikling. Du har ikke lov til å utføre reverse engineering eller gjøre forsøk 

på å ekstrahere kildekoden til Programvaren, unntatt i den utstrekning denne restriksjonen uttrykkelig er forbudt 

ved lov.  

2.6 Informasjonsgaranti og tillatelse.  

(a) Garanti. Du går god for og garanterer at (i) Du har rett til å gi informasjonen Du 

overfører til UPS i henhold til denne avtalen, (ii) all informasjon Du gir til UPS om Deg selv etter denne 

avtalen, er sann, nøyaktig, fullstendig og aktuell informasjon, og (iii) Du har gitt tilstrekkelig varsel til og hvis 

påkrevd etter gjeldende lov, anskaffet passende, frivillig, spesifikk, informert og effektivt samtykke, for hvert 

datasubjekt knyttet til informasjon Du gir til UPS som tar hensyn til behandling av slik informasjon, inkludert 

overføringen av slik informasjon til USA eller andre land eller territorier med regelverk som kanskje ikke gir det 

samme nivå av beskyttelse for personopplysninger som lovene i hjemlandet eller territoriet til denne personen.  

Du vedkjenner og sier Deg enig i at UPS ikke er forpliktet til å undersøke eller stille spørsmål ved validiteten 

eller nøyaktigheten av informasjon Du oppgir til UPS. 

(b) Tillatelse. Herved autoriserer og utpeker Du UPS, UPS Supply Chain Solutions, Inc. 

og deres tilknyttede selskaper, etterfølgere og oppnevnte til å dele opptegnelser nevnt i 19 C.F.R., del 111 og 

163, inklusive eventuelle dokumenter, data eller informasjon som angår Din forretningsdrift med UPSI.  UPSI, 

inklusive og uten begrensning, UPS og UPS Supply Chain Solutions, Inc., kan engasjere en tredjepart til å 

besørge rutinemessige og administrative forretningsprosesser (f.eks. utarbeide fakturaer, foreta innkreving, 

bankvirksomhet, dataavbilding og dokumentlagring), og Du gir herved UPSI frivillig, spesifikt og informert 

samtykke til å frigi dokumenter, inklusive dem som angår Din forretningsvirksomhet med det formål at 

mottakeren skal foreta tilsvarende rutinemessige og administrative forretningsprosesser.  Du erkjenner, i 

henhold til tjenestevilkårene og betingelsene til UPS Supply Chain Solutions, Inc. at Du har plikt til og alene er 

ansvarlig for å ta vare på alle opptegnelser som kreves i samsvar med tollovgivningen og/eller andre 

amerikanske lover, og at denne Avtalen på ingen måte krever at UPSI fungerer, og UPSI godtar ingen 

forpliktelse til å fungere som «opptegnelsesivaretaker» eller «opptegnelsesoppbevaringsagent» for Deg.  

(c) Omvendt utvikling. Du har ikke lov til å utføre reverse engineering eller gjøre forsøk 

på å ekstrahere kildekoden til Programvaren, unntatt i den utstrekning denne restriksjonen uttrykkelig er forbudt 

ved lov. 

(d) Bruk av kundelogo.  Visse vertsorganiserte UPS-teknologier kan tilpasses ved å legge 

til et grafisk bilde.  Du gir herved UPS en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens i 

varighetstiden til å bruke, reprodusere, publisere, utføre og vise frem Ditt navn og/eller tildelte varemerke, logo 

eller tjenestemerker som Du oppgir til UPS («Logoen») til bruk som en del av den UPS-teknologien som er 

åpnet av Deg, andre kundeansatte og andre brukere autorisert av Deg (det som måtte gjelde) og å utstede 

underlisenser som er rimelig nødvendig for å oppfylle dette formålet.  Du forplikter deg til å oppgi Logoen i det 

formatet og den størrelsen som angis av UPS. Du garanterer at Du eier alle rettighetene til Logoen og har rett til 

å utstede Logolisensen som gis heri. 

2.7 Adresseavstemning.  

(a) Identifisering av innkommende forsendelser. Enkelte UPS-teknologier identifiserer 

innkommende forsendelser ved å sammenligne forsendelsens måladresse med den adressen du oppgir, for å ta i 

bruk en tjeneste som muliggjør sammenligning av adresser, eller gjennom å knytte en LID (Location Identifier = 

stedsidentifikator) til en forsendelse. Du går god for at den adresseinformasjon du oppgir, er sann, fullstendig og 

nøyaktig og at du skal så snart det er praktisk mulig, informere UPS om eventuelle endringer i den 

adresseinformasjonen du oppgir, og at du er autorisert til å erverve informasjon knyttet til pakker levert av UPS 

til den adressen Du oppgir. Du erkjenner og samtykker i at UPS-teknologi (1) ikke nødvendigvis identifiserer og 

rapporterer alle forsendelser avlevert til UPSI for levering til den adressen du besørger, eller knyttet til en LID, 

(Location Identifier = stedsidentifikator) (2) kan identifisere og rapportere forsendelser du registrerer i UPSI 

som ikke er ment for levering til den adressen du oppgir eller ikke er ment for levering til en adresse tilknyttet 

en LID du bruker, og (3) kan identifisere og rapportere forsendelser du innleverer til UPSI til en ikke-tilknyttet 
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tredjepart gjennom feilaktig adressering, feilaktig sammenligning av adresser av UPS-teknologi eller en uriktig 

LID forbundet med en slik forsendelse. Forsendelser identifisert under paragrafleddene (2) og (3) ovenfor, skal 

heretter omtales som «feiladresserte innkomne forsendelser». Informasjon forbundet med feilsendte inngående 

forsendelser kan inkludere digitalisert signaturbilde for en forsendelsesmottaker. UPS ER KUN ANSVARLIG 

OVERFOR DEG I TILFELLER AV FORSETTELIG UREDELIGHET ELLER GROV UAKTSOMHET FOR 

EVENTUELLE KRAV ELLER SKADESERSTATNINGER BASERT PÅ LEVERINGEN AV 

INFORMASJON KNYTTET TIL FEILADRESSERTE INNKOMNE PAKKER. 

  (b) Informasjon knyttet til feiladresserte innkomne pakker. Informasjon du har mottatt 

gjennom UPS-teknologi knyttet til feiladresserte innkommende forsendelser, skal anses å være «Informasjon».  

Etter at du identifiserer slike Feildirigerte inngående forsendelser, samtykker du i å ikke offentliggjøre dette til 

en person eller bruke slik informasjon for noe formål.  Du skal, på egen bekostning, holde UPS-parter 

skadesløse fra og mot skader som rammer UPS-parter i forbindelse med ditt brudd på forrige setning.   

2.8 Resultatmåling. Du skal ikke offentliggjøre eller publisere, uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

UPS, enhver ytelse eller kapasitetstatistikk knyttet til benchmarktester utført av UPS-teknologien. 

3 Forsendelse ved bruk av UPS-teknologi  

3.1 Anvendbarhet av transporttjenesteavtaler. Innleverte forsendelser manifestsendt gjennom 

UPS-teknologi i henhold til en UPS-konto er underlagt og styres av den da gjeldende kontrakten for 

transporttjenestene for den aktuelle UPS-kontoen.  ALLE INNLEVERTE FORSENDELSER, INKLUDERT, 

MEN IKKE BEGRENSET TIL, SLIKE SOM ER UNDERLAGT EN FORSENDELSESKONTRAKT, ER 

UNDERLAGT BETINGELSENE SOM FRAMGÅR I UPS SINE VILKÅR OG BETINGELSER FOR 

FRAKT/TJENESTE SOM GJELDER PÅ FORSENDELSESTIDSPUNKTET.  Du kan ikke bruke UPS-

teknologi for å tilby forsendelser som en Tjenesteleverandør på vegne av en tredjeparts UPS-kunde, med mindre 

UPS først har godkjent Deg til å være en Tjenesteleverandør for slik UPS-kunde.  Alle bestillinger av tjenester 

gjennom UPS-teknologier er bindende og endelige, underlagt gjeldende tjenestevilkår for transport for slike 

bestillinger. For klarhet, alle bestillinger av frakttjenester manifistert gjennom ups.com eller annen UPS 

Technology og som leveres av TFI International, Inc. eller et datterselskap av TFI International, Inc., inkludert 

uten begrensning, TForce Freight® (individuelt og kollektivt, "TFI"), er underlagt din tjenesteavtale med TFI 

for slike tjenester og/eller de davᴂrende TFI-tjenestevilkår og betingelser, som gjelder, , den siste av disse er 

tilgjengelig på: <https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs>, eller dens ettefølgerlink, slik link gitt her 

kun for enkelhets skyld. 

3.2 UPS-teknologien gir estimater for fraktgebyr. Alle avgifter for forsendelse som gis av UPS-

teknologier på manifesteringstidspunktet, er beregninger. Faktiske avgifter fremsettes i UPS' effektive vilkår og 

betingelser for frakt/tjenester og eventuell gjeldende skriftlig avtale med UPSI.  Faktiske avgifter for forsendelse 

og de beregnede avgiftene vises av UPS-teknologien på manifesteringstidspunktet, kan være forskjellige.  

Uansett avgiftene som presenteres av UPS-teknologien på manifesteringstidspunktet, vil avgiftene som 

fremsettes i UPS' effektive vilkår og betingelser for frakt/tjenester eller eventuell gjeldende skriftlig avtale med 

UPSI gjelde. 

3.3 Ufullstendig informasjon og ekstra gebyrer.  Hvis den informasjonen du ga om en innlevert 

forsendelse manifestsendt gjennom UPS-teknologien er ufullstendig eller unøyaktig på noe vis, skal den 

angjeldende UPS-parten kunne, men er ikke forpliktet til, å fullføre eller korrigere denne informasjonen på dine 

vegne og å justere avgiftene deretter. Du forplikter deg til å betale alle transportavgifter, gebyrer, skatter, tillegg, 

myndighetspålagte straffer og bøter, lagringsavgifter, tollavgifter som er påløpt som følge av unnlatelser fra Deg 

eller mottaker når det gjelder å besørge skikkelig dokumentasjon eller å erverve en nødvendig lisens eller 

tillatelse, avgifter som er forhåndsbetalt av UPS-partene, saksomkostninger for UPS-partene og alle andre utlegg 

som er pådratt eller påløpt i forbindelse med innleverte forsendelser manifestsendt gjennom UPS-teknologien 

(samlet "tilleggskostnader"). Hvis betaling for Innleverte forsendelser manifestsendt gjennom UPS-teknologien 

gjøres ved bruk av et kredittkort eller bankkort, autoriserer Du uttrykkelig UPS-partene til å vurdere og erverve 

eventuelle gebyrer knyttet til slike Innleverte forsendelser, herunder uten begrensning, tilleggskostnader ved 

bruk av det samme kredittkortet eller bankkortet. Hvis andre faktureringsalternativer, slik som, uten 

begrensninger, tredjeparts fakturreringsalternativer eller Pay by Text, er tilgjengelige for Din bruk med UPS-

teknologien, samtykker Du i å garantere betaling av alle kostnader, herunder eventuelle tilleggskostnader knyttet 

til Dine innleverte forsendelser hvis mottaker eller tredjepart ikke betaler. 

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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3.4 Fullføring av en transporttransaksjon. Du samtykker i at din betalingsmåte (dvs. betalingskort 

og UPS-konto) kan belastes for den forespurte transporttjenesten når du gjennomfører en transaksjon i en UPS-

teknologi og presenteres for en etikett for utskrift, uansett om etiketten senere blir skrevet ut, festet til en pakke 

og tilbudt til UPSI. 

3.5 Mottak av en innlevert forsendelse. Skanningen som foretas av UPS-partene av en innlevert 

forsendelsesetikett utgjør det eneste endelige beviset for at UPS-partene faktisk har mottatt den innleverte 

forsendelsen for behandling i henhold til etiketten. 

3.6 International Knowledge Base Capabilities.  UPS Shipping API, UPS.com Forms for 

Export, UPS Worldship® software, og TradeAbility Services gir tilgang til informasjon som kan brukes for å 

forenkle forsendelse over landegrenser (“IKB-evner”). Du forstår at gjeldende lover, regler og forskrifter, 

inkludert de som er relatert til import og eksport, er underlagt endringer, kanskje ikke håndteres av IKB-evner. 

Bruken av IKB-evner skjer på egen risiko, og IKB-evner kan endres eller oppdateres uten varsel. Forslag som er 

gitt av IKB-evner (f.eks. tariffklassifiseringer eller relaterte avgifter, skatter eller omkostninger) utgjør ikke noe 

juridisk råd til deg eller noen annen person. Ytterligere dokumentasjon som ikke er levert av IKB-evner kan 

kreves for å klarere din internasjonale pakke gjennom tollen. Enhver beregning av avgifter kan kun brukes for 

din praktiske referanse.  UPS garanterer ikke nøyaktigheten på enhver informasjon (f.eks. tariffklassifisering) 

eller anslåelse av avgifter (f.eks. avgifter og skatter) gitt av IKB-evner. Ikke under noen omstendighet skal UPS 

være ansvarlig overfor noen person eller enhet for noen direkte, indirekte, følgesmessige, tilfeldige eller andre 

skader under noen lovterori for ventuellefeil i informasjonen, skjemaer eller funksjoner for IKB-evner, selv om 

du har informert UPS om muligheten for slike skader. UPS FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE 

GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER FOR 

SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL IKB-EVNER.    

4 Vilkår som overlever ved oppsigelse. 
  

Uavhengig av oppsigelsen av denne avtalen av hvilken som helst grunn, vil de følgende paragrafene i 

disse retningslinjene for informasjon og generell bruk overleve slik oppsigelse: Paragrafer 1.1 - 1.2, 1.4(b) 

(fjerde setning), 2.1 (siste setning), 2.2 (siste setning), 2.3(a), 2.5(b) (femte setning), 2.7(a) siste setning og 3.6 

(siste to setninger).  
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BILAG A 

 

DEFINISJONER 

 

De følgende definerte begrepene brukes i disse retningslinjene for informasjon og generell bruk.   

Administrator har meningen som fremsettes i paragraf 2.4(a) i disse retningslinjene for informasjon og generell 

bruk. 

 

3PL Informasjon betyr Informasjon Du mottar når du utfører 3PL Formålene. 

3PL Formål betyr Kundens bruk i sin virksomhet med å gi tredjepartslogistikktjenester til UPS Shipping-

kunder for 3PL-forsendelser.  For å understreke, så inkluderer ikke 3PL Formål videresalg, distribusjon, eller 

videredistribusjon av UPS-teknologier til tredjeparter. 

3PL-forsendelse betyr for UPS Kunder av 3PL-tjenester, de forsendelsene manifestert og bestilt (i) til UPSI 

(A) av Kunden til fordel for UPS-kunder av 3PL-tjenester, og (B) av en leverandør av UPS-kunder av 3PL-

tjenester eller kunde av UPS-kunder av 3PL-tjenester etter Kundens instruks, i begge tilfeller over, bestilt til 

UPSI under en UPS-konto tildelt til UPS-kunder av 3PL-tjenester, og (ii) til UPSI ment for leveranser til 

Kunden til fordel for UPS-kunder av 3PL-tjenester. 

 

Koblede nettsteder betyr tredjeparts nettsteder og -ressurser knyttet til URL-adresser (Internett-adresser) 

plassert på UPS’ nettsteder eller UPS-teknologi. 

Tjenesteleverandørinformasjon betyr informasjon du har fått tilgang til som tjenesteleverandør. 

UPS-kunder av 3PL-tjenester betyr en UPS fraktkunde som mottar tredjepartslogistikktjenester fra Kunde. 

 


