
SAMSUNG WALLET VILKÅR 

Vigtigt - læs grundigt igennem. Disse vilkår ("Vilkår") er en juridisk aftale mellem dig og Samsung 

Electronics co., ltd. og dennes associerede selskaber (samlet "Samsung") angående Samsung Wallet og 

eventuelle relevante tjenester, software eller dokumentation derfor (samlet "Tjenesten") leveret af Samsung, 

dennes associerede selskaber eller dennes tredjepartsleverandører eller licensgivere. Ved dit samtykke til 

disse Vilkår eller ved installation eller anden anvendelse af Tjenesten accepterer du at være underlagt disse 

Vilkår. Såfremt du ikke accepterer Vilkårene, skal du ikke installere Tjenesten.  

BESKRIVELSE 

Samsung Wallet er en app med tilhørende tjenester, som er beregnet til anvendelse sammen med kompatible 

mobilenheder, bærbare enheder og/eller tilbehør (hver især en "Enhed") under Samsung-mærket til 

anvendelse af Kort, Loyalitetsprogrammer og andet indhold, der leveres via Samsung Wallet (hver især et 

"Indholdselement"). Samsung stiller Tjenesten til din rådighed uden beregning. 

DIN ACCEPT AF DISSE VILKÅR 

De tjenester og funktioner, der leveres af Tjenesten eller en Opdatering (defineret i det følgende) dertil kan 

variere eller være begrænsede, afhængigt af visse faktorer, herunder land, lokation, Enhed, kredit- eller 

hævekort (hver især et "Kort"), loyalitets- eller medlemskort og lignende programmer (hver især et 

"Loyalitetsprogram"), operativsystem eller netværksudbyder.  

Du skal være mindst 16 år for at kunne tiltræde disse Vilkår og benytte Tjenesten Vær opmærksom på, at 

eventuelt øvrige fastsatte aldersgrænser, fx ved registrering af en Samsung-konto (som defineret i det 

følgende), kan begrænse personers muligheder for brug af Tjenesten, hvis disse personer er under 18 år 

("Mindreårige"). 

Minderårige kan først anvende Tjenesten, når en forælder eller værge har givet tilladelse hertil efter at have 

læst og accepteret disse vilkår. En forælder eller værge, der giver en mindreårig person en sådan tilladelse, 

er indforstået med at (i) føre kontrol med den mindreåriges brug af Tjenesten, (ii) være opmærksom på de 

risici, der er forbundet med mindreåriges brug af Tjenesten, herunder overførsel af indhold og oplysninger 

til og fra tredjeparter via internettet, (iii) påtage sig alt ansvar vedrørende den mindreåriges brug af 

Tjenesten, herunder eventuelle betalingsforpligtelser samt (iv) sikre, at den mindreårige afgiver nøjagtige 

og sandfærdige oplysninger. 



Du anerkender udtrykkeligt, at anvendelse af Tjenesten alene er for din egen risiko, samt at den overordnede 

risiko for, at Tjenesten ikke fungerer med tilfredsstillende kvalitet, ydelse, nøjagtighed eller indsats alene 

hviler hos dig. Ved din anvendelse af Tjenesten anerkender du, at Samsung ikke er ansvarlig for noget 

tredjepartsprodukt og/eller tjenester samt ikke er ansvarlig for nogen form for indhold, reklamer, produkter 

eller andet materiale, som findes på eller kan hentes via sådan tredjepartstjeneste. 

Du må ikke anvende denne Tjeneste til noget ulovligt eller bedragerisk formål, eller til formål som ikke er 

tilladt i henhold til disse Vilkår. Tjenesten er ikke beregnet til anvendelse af andre end den indholdsejer, 

som har tilladelse til at anvende indholdet i henhold til aftalen mellem dig og den leverandør, der har udstedt 

indholdet til dig. Såfremt du ikke er den autoriserede bruger af indholdet, må du ikke anvende Tjenesten. 

Ved at anvende Tjenesten indikerer du over for Samsung, at du er den autoriserede indholdsejer. 

Disse Vilkår supplerer Samsungs Servicevilkår og betingelser ("Servicevilkår og betingelser"), som kan 

findes på https://account.samsung.com/membership/terms, og som gælder for registrerede brugerkonti hos 

Samsung ("Samsung-konto"). Du skal have en Samsung-konto for at anvende Tjenesten. Hvis du endnu 

ikke har en Samsung-konto, bedes du læse Servicevilkår og betingelser, som kan findes på 

https://account.samsung.com/membership/terms, og oprette en ny Samsung-konto, før du anvender 

Tjenesten. Servicevilkår og betingelser udgør en integreret del af disse Vilkår. I tilfælde af 

uoverensstemmelse mellem Vilkår og Servicevilkår og betingelser har disse Vilkår forrang. Disse Vilkår 

kan til enhver tid overdrages til ethvert af Samsungs koncernselskaber. 

1. Tildeling af licens 

I henhold til disse Vilkår tildeles du en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og 

genkaldelig licens til at installere, tilgå og anvende Tjenesten.  

2. Forbehold for rettigheder og ejerskab  

Tjenesten omfatter software og data, som leveres af tredjeparter. Du anerkender, at Tjenesten tilhører 

Samsung og dennes licensgivere og er beskyttet i henhold til gældende ophavsret og øvrig immaterialret og 

traktater. Disse Vilkår og din anvendelse af Tjenesten giver dig ingen form for ejerandel i Tjenesten, og du 

tildeles alene en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til anvendelse, som kan 

genkaldes i henhold til disse Vilkår. Du må ikke anvende Tjenesten til at gengive ophavsretligt beskyttet 

materiale eller materiale, som du ikke har ret eller tilladelse til at gengive. 

3. Begrænsninger 



Undtagen i det omfang det er påkrævet i henhold til ufravigelige lokale retsregler, må du ikke (i) foretage 

reverse engineering, dekompilering, disassemblering, kopiering eller på anden vis forsøge at afdække 

Tjenestens kildekode eller algoritmer, (ii) modificere eller deaktivere nogen af Tjenestens funktioner, (iii) 

duplikere og/eller skabe afledte værker baseret på Tjenesten, (iv) leje, lease, udlåne, viderelicensere eller 

levere erhvervsmæssige hosting-ydelser med Tjenesten, (v) krænke intellektuel ejendomsret, som tilhører 

Samsung eller en tredjepart i forhold til din anvendelse af Tjenesten (i det omfang sådan anvendelse ikke 

licenseres af disse Vilkår), (vi) anvende Tjenesten i uoverensstemmelse med lovgivningen, til noget ulovligt 

formål eller på nogen måde, som ikke er i overensstemmelse med disse Vilkår, eller bedragerisk eller i ond 

tro, eksempelvis ved at hacke eller indsætte skadelig kode, herunder virus, eller skadelige data i Tjenesten 

eller et eventuelt operativsystem, (vii) anvende Tjenesten på en måde, som kan skade, deaktivere, 

overbebyrde, svække eller kompromittere Samsungs systemer eller sikkerhed eller påvirke andre brugere, 

(viii) indhente eller høste oplysninger eller data fra Tjenesten eller Samsungs systemer eller forsøge at 

afkode transmissioner til eller fra de servere, som Tjenesten kører på, (ix) anvende Tjenesten til at genere, 

true eller skade andre personer og/eller krænke deres privatliv eller ære, eller (x) modificere, adaptere, 

indfange, gengive, vise offentligt, udføre offentligt, overdrage, licensere, skabe afledte værker på grundlag 

af, genudgive, uploade, editere, poste, transmittere, distribuere, udnytte, omgå eller på anden vis oversætte 

Tjenesten (eller opfordre eller bistå andre med noget af ovennævnte). 

4. Opdatering, ændring eller afbrydelse af Tjenesten 

Samsung kan til enhver tid levere eller tilgængeliggøre opdateringer eller opgraderinger af Tjenesten 

("Opdateringer"), herunder bug fixes, ydelseseffektivisering, nye funktioner, sletning af eksisterende 

funktioner eller modificering af Tjenesten. Du anerkender dog, at Samsung ikke er forpligtet til at levere 

Opdateringer til dig. Opdateringer er underlagt disse Vilkår, medmindre Opdateringerne leveres med 

særskilte vilkår og betingelser; i så fald er Opdateringerne underlagt sådanne særskilte vilkår og betingelser. 

Opdateringer til sikkerhedssoftware eller kritiske bug fixes eller andre vigtige Opdateringer kan blive 

downloadet og installeret automatisk, da det er vigtigt, at du modtager sådanne Opdateringer rettidigt, 

således at du og andre brugere er beskyttet. 

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder Samsung sig udtrykkeligt retten 

til at ændre, afbryde, fjerne, opsige, begrænse brugen af eller deaktivere adgangen til Tjenesten eller dele 

deraf efter eget skøn og uden varsel.  

Samsung kan indføre ændringer i disse Vilkår. Såfremt Samsung indfører ændringer i disse Vilkår, vil 

Samsung opdatere de reviderede Vilkår på app-indstillingerne (om Samsung Wallet > Servicevilkår). 

Samsung kan varsle dig, før der foretages væsentlige ændringer i disse Vilkår. Du kan til enhver tid stoppe 



din anvendelse af tjenesten og afinstallere den, hvis du ikke kan acceptere sådanne ændringer, og ved din 

fortsatte anvendelse af Tjenesten anses du for at have forstået og accepteret ændringerne. 

5. Tredjepartstjenester og indhold  

Tjenesten kan ligeledes give dig adgang til tredjepartstjenester og/eller indhold. I det omfang det er tilladt 

i henhold til lovgivningen fraskriver Samsung sig ansvaret for enhver garanti, betingelse eller erklæring i 

forhold til nogen tredjepartstjeneste eller -indhold i nogen sammenhæng, herunder kvalitet, nøjagtighed, 

effektivitet, virusfrihed, ikke-krænkelse af tredjepartsrettigheder og overholdelse af gældende lovgivning 

eller regler. Anvendelse af tredjepartstjenester og -indhold kan være underlagt den relevante 

tredjepartsleverandørs brugervilkår, licensaftale, privatlivspolitik eller lignende. Tredjepartstjenester 

og/eller indhold i Tjenesten kan være underlagt open source-licenser, hvis vilkår kan have forrang for disse 

Vilkår, hvad angår den del af Tjenesten.  

6. Indsamling og anvendelse af data 

Samsung og/eller Samsungs betroede samarbejdsparter kan indsamle og anvende oplysninger, der er 

nødvendige for at levere Tjenesten og Opdateringer eller til at forbedre Tjenesten. Dine oplysninger vil 

altid blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning og Samsungs globale Privatlivspolitik, 

som kan findes på http://account.samsung.com/membership/pp, Samsung Wallets Privatlivspolitik og, hvis 

relevant, Samsungs betroede samarbejdsparters privatlivspolitikker. 

7. Dataadgang  

Nogle af Tjenestens funktioner kan fordre, at din Enhed har adgang til internettet, og kan være underlagt 

begrænsninger fastsat af din netværks- eller internetudbyder. Tjenesten kan fordre adgang via dit 

datanetværk, hvilket kan resultere i yderligere gebyrer, afhængigt af dit abonnement. Derudover kan din 

anvendelse af nogle funktioner i Tjenesten være påvirket af egnetheden og ydelsen af din enheds hardware 

eller dataadgang. Du anerkender udtrykkeligt, at Samsung ikke er ansvarlig for adgangen til eller 

hurtigheden af datanetværket og/eller dataadgangen. 

8. Overholdelse af lovgivningen 

Du accepterer at overholde gældende lovgivning og regler ved anvendelse af Tjenesten, herunder gældende 

love og regler angående eksportbegrænsning.  

 

http://account.samsung.com/membership/pp


 

9. Sikkerhed 

For at undgå at andre tilgår eller anvender Tjenesten på din Enhed, skal du registrere enten dit fingeraftryk, 

PIN-kode eller (hvis tilgængeligt) anvende iris-genkendelse. Du accepterer altid at holde din PIN-kode 

fortrolig og straks meddele Samsung, hvis din PIN-kode bliver stjålet, kendt af en uautoriseret tredjepart 

eller på anden måde kompromitteres. Såfremt du giver en tredjepart tilladelse til at anvende din Enhed, skal 

du sikre dig, at du fjerner alle Indholdselementer fra Tjenesten. Såfremt du mister din Enhed, kan du låse 

Tjeneste-appen og fjerne oplysningerne fra Tjenesten ved hjælp af Find min mobil-tjenesten, for at 

forhindre at andre anvender Tjenesten. 

Du er eneansvarlig for skader eller tab, såfremt du tillader andre (fx en anden bruger eller en forhandler) at 

anvende eller håndtere din Enhed eller Samsung Wallet. 

Anvendelse af Tjenesten på dine bærbare Enheder eller tilbehør kan fordre adgang til eller parring med din 

mobile enhed samt indhentelse af opdateringer eller opgraderinger, som Samsung har gjort tilgængelige. 

Du accepterer, at: (i) din bærbare enhed (ud over din mobil) eller dit tilbehør til enhver tid kan tilgå din 

mobilenhed, og (ii) visse data og oplysninger, som du har afgivet til Samsung (herunder krypterede 

indholdsoplysninger), kan blive overført til din bærbare enhed, og (iii) visse Indholdsoplysninger (token-

data med henblik på at lette implementering af et kort/token på en ny enhed og ikke personoplysninger) vil 

blive bevaret på din mobile enhed ved sletning eller nulstilling af Tjeneste-appen fra dine bærbare enheder, 

(iv) sletning af et Indholdselement fra din bærbare enhed ikke automatisk sletter Indholdet fra Tjenesten, 

(v) du er eneansvarlig for at anvende en sikkerhedsfunktion (fx mønsterlås, pin-nummer el. lign.) på din 

Enhed, og (vi) Samsung ikke er ansvarlig for tab eller skader, som du måtte lide som resultat af, at du mister 

din Enhed eller den bliver stjålet eller beskadiget. 

10. Ophævelse af Tjenesten 

Såfremt du overtræder Vilkårene, eller Samsung har grund til at tro, at du overtræder en bestemmelse i 

Vilkårene, kan Samsung efter eget skøn og uden varsel til dig (og uden at begrænse Samsungs øvrige 

rettigheder som resultat af sådan overtrædelse) straks (i) afbryde eller ophæve din anvendelse af Tjenesten, 

(ii) ophæve den licens, du er blevet tildelt i henhold til Tjenesten, og/eller (iii) blokere adgang til Tjenesten. 

11. Garantifraskrivelse 

I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning bliver tjenesten stillet til 

rådighed "som den er og forefindes" uden udtrykkelige eller stiltiende garantier eller kontraktlige 



betingelser af nogen art fra Samsung. I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende ufravigelig 

lovgivning fraskriver Samsung og dennes repræsentanter, medarbejdere, licensgivere og underleverandører 

sig alle garantier eller indeståelser eller andre vilkår af enhver art, det være sig udtrykkelige eller stiltiende 

eller lovbestemte, vedrørende tjenesten, og fraskriver sig specifikt alle sådanne garantier, herunder 

salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, pålidelighed eller tilgængelighed, 

nøjagtighed, virusfrihed, uforstyrret nydelsesret, ikke-krænkelse af tredjepartsrettigheder eller anden 

krænkelse af rettigheder. I nogle retsområder er fraskrivelse eller begrænsning af stiltiende garantier ikke 

tilladt, så det er muligt, at ovenstående fraskrivelser eller begrænsninger ikke er gældende for dig. Ingen 

råd eller oplysninger, det være sig mundtlige eller skriftlige, som du modtager fra Samsung eller dennes 

associerede selskaber, skal betragtes som en ændring af denne fraskrivelse fra Samsung af garantier 

vedrørende tjenesten eller som en udstedelse af nogen form for garanti fra Samsungs side.  

Uden at begrænse ovenstående fraskrivelse og i den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende 

ufravigelige lovgivning, udsteder Samsung og dennes repræsentanter, medarbejdere, licensgivere og 

underleverandører ikke nogen erklæringer, garantier eller indeståelser om, at Tjenesten eller indholdet deri 

(i) vil virke uafbrudt, rettidigt, sikkert og fejlfrit, (i) altid vil være tilgængeligt eller fri for skadelige 

komponenter eller fejl, (iii) vil være sikkert eller beskyttet (herunder indhold leveret til dig eller oplysninger 

afgivet af dig) mod uautoriseret adgang eller (iv) vil være nøjagtigt, fuldstændigt eller pålideligt, at 

kvaliteten af tjenesten vil være tilfredsstillende for dig eller at fejl vil blive rettet. 

12. Ansvarsbegrænsning 

12.1 Samsung og du begrænser eller udelukker ikke ansvar for nogen typer af tab eller skade, for hvilke 

ansvar i henhold til gældende ufravigelig lovgivning ikke kan udelukkes eller begrænses, i den udstrækning 

at pågældende lovgivning forhindrer sådan udelukkelse eller begrænsning, eller i den udstrækning en 

kompetent domstol vurderer, at en sådan udelukkelse eller begrænsning ikke ville have nogen virkning i 

henhold til gældende lov.  

12.2 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning er Samsung eller dennes 

repræsentanter, medarbejdere eller underleverandører ikke ansvarlige for noget tab, skade eller erstatning i 

henhold til kontrakt (herunder uagtsomhed), lovgivning om tredjemands forpligtelser (herunder erstatning 

uden for kontrakt og krav som følge af uagtsomhed) eller lovbestemte forpligtelser eller noget som helst 

andet juridisk grundlag, selv hvis Samsung eller dennes repræsentanter, medarbejdere eller 

underleverandører er blevet givet særligt varsel om risikoen for et sådant tab (i) hvor dette angår indirekte, 

hændelige eller særlige tab eller følgetab eller omfatter pønalt begrundet erstatning eller (ii) for eventuelt 



mistet fortjeneste, ordretab, mistede muligheder, tab af data eller (iii) vedrører fejl, undladelser eller 

afbrydelser, computervira, opkoblings- eller forbindelsesproblemer eller for netværksafgifter.  

12.3 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning, kan Samsungs samlede 

økonomiske ansvar over for dig som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår, Tjenesten eller dermed 

forbundne forhold ikke overstige det beløb, du har betalt til Samsung eller Samsungs associerede selskaber 

for denne Tjeneste.  

 
12.4 Du anerkender, at ovenstående bestemmelser i pkt. 11 og 12 er rimelige set i forhold til fordelene ved 

Tjenesten, og du accepterer at påtage dig pågældende risiko og/eller tegne den behørige forsikring.  

12.5 Det er vigtigt, at du laver en backup af din enhed, før du anvender tjenesterne for at undgå at miste 

data. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at Samsung ikke er ansvarlig for noget tab af data som 

følge af brug af denne tjeneste. 

13. Skadesløsholdelse 

Følgende tekst er alene gældende, hvis du anvender Tjenesten som del af din forretning, erhverv eller 

profession: Du accepterer at skadesløsholde og forsvare Samsung, dennes underleverandører, medarbejdere 

og repræsentanter i forhold til alle krav, tab, skadeserstatning og ansvar (herunder advokatomkostninger) 

som følge af din ulovlige brug af Tjenesten, din krænkelse af tredjemands rettigheder eller eventuel 

misligholdelse af disse Vilkår. 

14. Lovvalg 

Disse Vilkår reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning uden hensyn til dennes 

internationale privatretlige regler eller lovvalgsregler. Disse Vilkår er ikke underlagt FN's konvention om 

aftaler og internationale køb, og anvendelsen heraf er udtrykkeligt undtaget.  

15. Konfliktløsning  

Hvis du er forbruger (og såfremt dette vilkår ikke er defineret på anden vis i gældende lokal lovgivning, 

betyder dette, at du 'ikke bruger Tjenesten som del af din forretning, erhverv eller profession'), så har 

domstolene i det område, du er bosiddende, ikke enekompetence til at behandle og afgøre enhver konflikt, 

uoverensstemmelse eller uenighed opstået i forbindelse med disse Vilkår eller Tjenesten. Hvis du ikke er 

forbruger og hvis en konflikt, uoverensstemmelse eller uenighed i forbindelse med disse Vilkår eller din 

brug af Tjenesten ikke bilægges i mindelighed, skal den være genstand for voldgift i henhold til 



voldgiftsreglerne fra Det Internationale Handelskammer i rollen som sagsøgte. Uanset ovenstående 

forbeholder Samsung sig retten til at ansøge om fogedforbud (eller tilsvarende typer foreløbige retsmidler) 

hos enhver kompetent domstol. Voldgiftsforhandlinger skal føres på engelsk. 

Oplysninger vedrørende online-afgørelse af forbrugertvister eller alternativ tvistløsning i forbrugerforhold 
kan findes på 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 
 

16. Klager 

Hvis du ønsker at klage over disse Vilkår, bedes du kontakte os på: 

https://www.samsung.com/dk/support/contact/ 

17. Aftalens helhed 

Disse Vilkår udgør den fulde aftale mellem dig og Samsung vedrørende Tjenesten og har forrang for alle 

tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige meddelelser, forslag eller erklæringer vedrørende 

Tjenesten eller eventuelle andre forhold dækket af disse Vilkår. Hvis bestemmelser i disse Vilkår måtte 

findes ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, gælder Vilkårenes øvrige bestemmelser fortsat fuldt ud. 

18. Intet afkald 

Samsungs manglende håndhævelse af bestemmelser i disse Vilkår eller Samsungs undladelse af at kræve 

din opfyldelse af nogen af bestemmelserne i nærværende Vilkår kan på ingen måde opfattes som et aktuelt 

eller fremtidigt afkald på pågældende bestemmelser eller påvirke Samsungs ret til efterfølgende at 

håndhæve pågældende bestemmelse. Samsungs udtrykkelige afkald på bestemmelser, betingelser eller krav 

i disse Vilkår udgør ikke et afkald på eventuelle fremtidige forpligtelser til overholdelse af sådanne 

bestemmelser, betingelser eller krav. 

19. Gyldighed 

Pkt. 2, 11, 12 og 13 i disse Vilkår og eventuelle andre vilkår, der i henhold til deres karakter fortsat skal 

være gældende, vil bestå efter udløbet eller førtidig opsigelse af disse Vilkår og vil fortsat være gyldige og 

bindende. 

20. Overskrifter 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://www.samsung.com/dk/support/contact/


Overskrifterne i disse Vilkår har udelukkende referencemæssige formål og vil ikke påvirke betydningen 

eller fortolkningen af Vilkårene. 

SÆRLIGE VILKÅR FOR SPECIFIKKE FUNKTIONER 

Vilkårene i dette punkt gælder alene for de angivne funktioner. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem 

disse Særlige Vilkår for Specifikke Funktioner og resten af disse Vilkår, vil de Særlige Vilkår for Specifikke 

Funktioner være gældende. Samsung forbeholder sig retten til at udarbejde særskilte vilkår, politikker og 

retningslinjer for hver funktion.  

 

SAMSUNG PAY| 

1. "Samsung Pay" giver dig mulighed for at opbevare tokens, der repræsenterer dit Kort på din Enhed, og 

kommunikere med en forhandler med henblik på at igangsætte en betalingstransaktion med dit Kort, og 

modtage notifikationer og oplysninger om Transaktioner, der er gennemført ved brug af din Enhed. Ud over 

det ovenfor anførte har Samsung hverken kontrol over eller udfører nogen af de handler, du foretager dig 

med Samsung Pay, herunder for eksempel kreditvurdering, kortudstedelse, betalingsbehandling, 

tilbageførsel, køb, returnering og tilbagebetaling. Samsung har ingen kontrol over din banks procedure for 

kortindehavers godkendelse af transaktioner. Du anerkender, at Samsung ikke hæfter for nogen af de 

transaktioner, du har godkendt, eller for dit aftaleforhold med Kortudsteder eller forhandleren i forbindelse 

med disse godkendelser. Du anerkender, at din anvendelse af Kort i Samsung Pay altid er underlagt vilkår 

og betingelser for de(t) kort, du har hos pågældende Kortudsteder, og hverken disse Vilkår eller din brug 

af Tjenesten og Samsung Pay kan ændre dit nuværende aftaleforhold med Kortudstedere, for så vidt angår 

dine Kort. 

2. Du kan foretage betalinger med Samsung Pay hos de tilmeldte forhandlere, hvis apps giver dig mulighed 
for at vælge Samsung Pay, når du skal betale ("App-betaling"). Du kan blive bedt om at oplyse en 
leveringsadresse til App-betalinger. Leveringsadressen gemmes på din Enhed og kan bruges på andre 
Samsung-enheder, som du anvender for at logge på din Samsung-konto. 

3. Alle oplysninger, som vises i de tilmeldte forhandleres apps, tilhører de pågældende tredjepartsenheder. 
Samsung giver sig ikke ud for på nogen måde at være godkendt af, forbundet med eller tilknyttet sådanne 
tredjepartsenheder. 

4. Samsung har ingen kontrol over dine aktiviteter i nogen af de tilmeldte forhandler-apps. Du anerkender 
og er indforstået med, at Samsung ikke hæfter for sådanne aktiviteter eller for dit aftaleforhold med 
eventuelle app-forhandlere i forbindelse med disse aktiviteter. Du er indforstået med, at din brug af 
eventuelle tilmeldte forhandler-apps er underlagt vilkår og betingelser for de tilmeldte forhandler-apps, og 



hverken disse Vilkår eller din brug af Tjenesten og Samsung Pay kan ændre dit nuværende aftaleforhold 
med tilmeldte forhandler-apps. 

5. Samsung giver intet tilsagn om eller stiller kontraktgarantier i forhold til en aktørs forsømmelighed i 
forbindelse med: (i) behandling af din(e) transaktion(er), så snart de er blevet igangsat af dig med Samsung 
Pay, for hvilke din(e) Kortudsteder(e) vil være ansvarlig(e); (ii) accept af betalinger med Samsung Pay fra 
forhandlerens eller tredjepartens side, der modtager betaling, eller deres systemers ydeevne, sikkerhed eller 
tilgængelighed, herunder for eksempel deres betalingsterminaler og/eller app-betalingssystemer; (iii) 
ydeevne, sikkerhed eller tilgængelighed hos betalingsnetværker eller uafhængige formidlere, herunder 
betalingsindløsere; (iv) manglende tilgængelighed, forsinkelse, sårbarhed, manglende opfyldelse, eller fejl 
i eller forårsaget af et system, en proces eller andet element, der ligger uden for Samsungs indflydelse; (v) 
eventuelle forhold vedrørende licens og (vi) din anvendelse af Samsung Pay i strid med disse Vilkår og 
dine relevante kortaftale(r). Derudover anerkender du, at Samsung Pay ikke leveres efter dine konkrete 
omstændigheder, uanset om du har gjort Samsung opmærksom på disse omstændigheder.  

 

TILBUD OG LOYALITETSPROGRAM| 

1. Tilbud og salgsfremstød, herunder kuponer, deals, rabatter og værdikuponer ("Tilbud") og registrering 
og udnyttelse af visse tredjepartsloyalitets- eller medlemskabskort og lignende programmer (hver for sig 
benævnt "Loyalitetsprogram"), kan blive fremsat til enhver tid gennem Samsung Wallet. 

2. Tilbud og Loyalitetsprogrammer kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der er fastsat af den 
relevante tredjepartsudbyder. Eksempelvis kan Tilbud have en udløbsdato, engangstilbud kan kun benyttes 
én gang, og Tilbud må ikke blive delt med andre. I det omfang at et Tilbud eller Loyalitetsprogram 
fremsættes af en tredjepartsudbyder, hæfter Samsung ikke for eventuelle fejl eller undladelser inden for et 
sådant Tilbud eller Loyalitetsprogram, og du er indforstået med alene at opsøge tredjepartsudbyderen for 
at få bilagt eventuelle spørgsmål eller tvister i forhold til et sådant Tilbud eller Loyalitetsprogram, herunder 
for eksempel modtagelse og indfrielse af eventuelle Tilbud. 

3. Tilbud og Loyalitetsprogrammer i Samsung Wallet kan tilgås og anvendes med eller uden biometrisk 
godkendelse eller bekræftelse med en PIN-kode. Loyalitetsprogrammer, der tilføjes til din Enhed, kan blive 
gemt af Samsung, så de kan bruges på andre Samsung-enheder, som du anvender for at logge på din 
Samsung-konto. 

4. Alle oplysninger i Loyalitetsprogrammer, som vises i Samsung Wallet, tilhører de pågældende 
tredjepartsenheder. Samsung giver sig ikke ud for på nogen måde at være godkendt af, forbundet med eller 
tilknyttet sådanne tredjepartsenheder. 

 

DIGITAL NØGLE | 

 



1. Samsung Wallet giver dig mulighed for at tilføje og administrere en Digital Nøgle fra visse tredjeparter 
i Samsung Wallet. Den Digitale Nøgle kan tilgås med eller uden biometrisk godkendelse eller PIN-kode. 
De Digitale Nøgler, du tilføjer til din Mobilenhed, kan gemmes af Samsung, så du kan overføre dem til 
andre Samsung-enheder. Digitale Nøgle-tjenester kan være underlagt yderligere vilkår, som udbyderne af 
disse tjenester til enhver tid måtte have fastsat i forhold til den enkelte Digitale Nøgle, der anvendes i det 
konkrete tilfælde.  

2. Du har ansvaret for at sikre din Digitale Nøgle. Enhver person, der har adgang til din Enhed eller 
Samsung-konto vil kunne bruge din Digitale Nøgle og eventuelle relaterede tjenester, så pas på ikke at dele 
din Enhed eller Samsung-konto med andre. Du må ikke anvende andres Digitale Nøgle uden deres 
tilladelse. Vær forsigtig med ikke at miste din Digitale Nøgle og sørg for, at den ikke bliver stjålet eller 
beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab eller skader forårsaget af dig eller andre, der bruger din 
Digitale Nøgle, uanset om du har givet dem tilladelse hertil. 

 
 
WALLET-INDHOLD| 

 

1. Samsung Wallet kan tilbyde og til enhver tid tilgå Indholdet i din Wallet, herunder Boardingkort, 
Sundhedskort/Coronapas og Billet (herefter "Indholdet").  

Indholdet i din Wallet kan tilgås og benyttes i din Samsung Wallet-App med eller uden biometrisk 
godkendelse eller PIN-kode. De indholdselementer, du tilføjer til din Mobilenhed, kan gemmes af Samsung, 
så du kan overføre dem til dine andre Samsung-enheder. Indholds-Tjenesten kan være underlagt yderligere 
vilkår og betingelser, som den relevante udbyder af indhold til din Wallet til enhver tid måtte have fastsat.  

2. SAMSUNG er ikke ansvarlig for opdatering af oplysningerne om indholdet i din Wallet eller for 
eventuelle tab eller skader forårsaget af forældede oplysninger om indholdet i Wallet. 

 

DIGITALE AKTIVER| (Sverige, Schweiz, Danmark) 

Brugere kan tilknytte Samsung Wallet til deres digitale tegnebøger (wallets) eller børser (exchanges) 
(herunder Samsung Blockchain Wallet) udbudt af tredjeparter for at tjekke realtids saldi på konti og 
markedspriser på digitale aktiver ("Tilknytning af Digitale Aktiver"). Dermed bemyndiger du Samsung til 
at bibeholde adgang til den pågældende digitale tegnebog eller børs på en rimelig, nødvendig måde. Du kan 
til enhver tid vælge at fjerne tilknytningen fra din Enhed. 

(a) Tilknytning via konto: Du kan logge ind på en tilgængelig digital tegnebogs- eller børskonto fra 
Samsung Wallet for at gennemføre tilknytning. Bruger kan kun tilknytte en konto fra samme digitale 
tegnebog eller børs. 



(b) Tilknytning via en API-nøgle: Du kan tilknytte en tilgængelig digital tegnebogs- eller børskonto til 
Samsung Wallet ved at indtaste gyldige nøgler (herunder API-nøgle og hemmelig nøgle) eller på anden 
godkendt måde. 

(c) Visning/videresendelse af oplysninger/data: Når først tilknytningen er foretaget, vil Samsung Wallet 
vise oplysninger/data om de digitale aktiver, der er stillet til rådighed af den tilknyttede digitale tegnebog 
eller børs, som (ved manuel opdatering eller tilgængelig regelmæssig automatisk opdatering) omfatter 
realtidssaldo på din konto og markedspriser på digitale aktiver efter type og baseret på en daglig (24 timer) 
eller anden nærmere anført tids-/input-frekvens. Du kan vælge manuelt at opdatere realtidsoplysninger/data 
ved at åbne din Samsung Wallet igen eller berøre opdateringsknappen. Vær opmærksom på, at levering af 
realtidsoplysninger kan forsinkes eller være periodevis utilgængelige på grund af problemer med 
netværk/tilslutning, adgangstid eller andre forhold fra den pågældende digitale tegnebog eller børs. I 
tilfælde af eventuel forsinkelse eller manglende tilgængelighed, som du oplever i forbindelse med din 
Tilknytning af Digitale Aktiver, anbefales du at bruge den tilknyttede tegnebogs eller børs' tilgængelige 
medie (app, website).   

(d) Kravene til tilknytning af egnede digitale tegnebøger eller børser, eller egnetheden i sig selv, kan til 
enhver tid blive genstand for ændringer i henhold til Samsungs eller dennes samarbejdspartneres politik for 
digitale tegnebøger/børser. Ved manglende opfyldelse af tilknytningskrav (herunder tilslutningsfejl, udløb 
af API/adgangs-token, ugyldighed eller manglende tilladelse), eller ved inaktivitet, kan tilknytningen blive 
afbrudt, og det kræves, at du gendanner tilknytningen til kontoen ved hjælp af tilgængelige metoder.     

(e) Samsung udbyder Tilknytning af Digital Aktiver til brugere som en bekvem mulighed for hurtigt at 
kunne tjekke oplysninger vedrørende deres digitale aktiver uden at skulle åbne en separat digital tegnebog 
eller børs. Samsung Wallet videresender kun oplysninger og data, der er leveret af sådanne digitale 
tegnebøger eller børser, i det omfang de er nødvendige for at kunne muliggøre brugers anmodning om 
tilknytning. Samsung har ingen kontrol over nogen tjenester, oplysninger eller data, der udbydes af den 
tilknyttede digitale tegnebog eller børs. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, 
manglende rettidighed eller tilgængelighed ved sådanne tjenester, oplysninger eller data. Samsung 
forbeholder sig ret til til enhver tid at opdatere, ændre, modificere, indstille eller bringe Tilknytningen af 
Digitale Aktiver til ophør, med eller uden varsel til brugerne.   

(f) Brugers ansvar: Du er eneansvarlig for din digitale tegnebogs-/børskonto og for alle de forhold, der 
måtte opstå i forbindelse med en sådan konto, herunder for eksempel beskyttelse af din konto, nøgle eller 
anden administration af sikkerhedsoplysninger og aktiver. Du anerkender og er indforstået med, at alle 
tjenester, oplysninger og data, der udbydes gennem Tilknytningen af Digitale Aktiver kontrollerer og/eller 
ejer den tilknyttede digitale tegnebog eller børs. Du anerkender og accepterer endvidere, at Samsung ikke 
hverken direkte eller indirekte er ansvarlig for eller hæfter for skader eller tab, som er forårsaget af eller 
påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller i tillid til oplysninger, data eller tjenester, 
som er tilgængelige på eller via Tilknytning af Digitale Aktiver. 
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