
1. Jeg samtykker herved at Aasen Bil AS kan bruke min opplyste e-mail og mobilnummer til å 

sende meg e-post, sms og mms med:

• Nyhetsbrev med tilpassede annonser, herunder annonder fra Aasen Bil AS’s leverandører.

• Tilbud på nye og brukte biler.

• Tilbud på reservedeler og tilbehør til min bil.

• Tilbud på service til min bil, herunder vask og pleie, rustbeskyttelse og glasskade.

• Tilbud på leasing, finansiering, forsikring, veihjelp, medlemskap og lignende som Aasen Bil 

AS formidler.

• Påminnelser om verkstedsbesøk.

• Informasjon om planlagte arrangementer, herunder åpent hus og messer, hvor Aasen Bil AS 

deltager.

• Alle former for servicepåminnelser, herunder påminnelse om tid for dekkskifte, 

obligatoriske serviceettersyn, sesongettersyn og periodisk kjøretøykontroll.

Hvis Aasen Bil AS driver forretning fra flere utsalgssteder i forskjellige juridiske enheter, så 

omfatter mitt samtykke alle enheter, som er eiet av eller forbundet med Aasen Bil AS.

2. Jeg samtykker herved til, at Aasen Bil AS kan videresende mitt navn og adresse samt min 

e-post og mitt mobilnummer til Nissan Norge/Citroën Norge, og at Nissan Norge/Citroën Norge 

kan bruke min e-post og mitt mobilnummer til å sende meg e-post, sms, og mms med:

• Nyhetsbrev.

• Informasjon om og tilbud på nye biler.

• Informasjon om tilbehør til min bil.

• Alle former for servicepåminnelser, herunder påminnelse om serviceettersyn.

• Tilbud på leasing, finansiering, forsikring, veihjelp, medlemskap og lignende som Nissan 

Norge/Citroën Norge formidler.

• Informasjon om arrangementer, herunder åpent hus og messer hvor Nissan Norge/Citroën 

Norge deltager.

• Alle former for servicepåminnelser, herunder påminnelse om tid for dekkskifte, 

obligatoriske serviceettersyn, sesongettersyn og periodisk kjøretøykontroll.

---oooOooo---

Jeg er gjort kjent med, at Aasen Bil AS's IT-leverandør Biltorvet A/S, cvr-nr. 34576289, driver 

databasen, hvor min informasjon innsamles og oppbevares.

Jeg er gjort kjent med, at Aasen Bil AS og innsamler en lang rekke data om min bil/min bilmodell, 

herunder men ikke utelukkende stamdata på bilen, informasjon fra bilens IT-systemer, 

informasjoner fra salg og service av bilen, informasjon om forsikring, informasjon fra tilsyn og 

informasjon om eiere og brukere.

Jeg er også kjent med, at Aasen Bil AS / Nissan Norge/Citroën Norge via tredjeparts cookies 

innsamler standard http informasjon om de enheter jeg bruker til at åpne e-post og sms/mms samt 

informasjon om disse enhetenes brukeradferd.

På den bakgrunn samtykker jeg til,

4. at Aasen Bil AS / Nissan Norge/Citroën Norge kan knytte denne innsamlede data til min profil, 

og at denne informasjonen blir personlig og omfattet av persondatalovens beskyttelsesregler.
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5. at Aasen Bil AS / Nissan Norge/Citroën Norge kan anvende den innsamlede informasjonen til 

målrettede annonser, tilbud og andre informasjon til meg.

6. at Aasen Bil AS / Nissan Norge/Citroën Norge kan registrere den innsamlede informasjon om 

min bil (ikke meg) under min e-post/mitt mobilnummer og stille disse data til rådighet for en 

eventuell selger (ikke kjøper) av min bil/ny eier/bruker av min bil.

---oooOooo---

For oppbevaring av min informasjon gjelder persondataloven og Aasen Bil AS / Nissan 

Norge/Citroën Norge persondatapolitikk.

Jeg er kjent med, at jeg alltid kan få innsikt i de opplysninger som Aasen Bil AS / Nissan 

Norge/Citroën Norge oppbevarer om meg og min bil ved at rette direkte henvendelse til gjeldende 

part. Jeg er også bekjent med at jeg kan kreve feil i min informasjon rettet og slettet, hvis 

betingelsene r er oppfylt.

Jeg er kjent med, at jeg til enhver tid uten omkostninger for meg, kan kalle mitt ovenstående 

samtykke tilbake.

Hvis jeg tilbakekaller mitt samtykke, kan min e-mail/mobilnummer ikke lengere anvendes til å 

sende meg ovenstående salgsinformasjon og servicepåminnelser.

Hvis jeg skifter e-mail/mobilnummer kan Aasen Bil AS / Nissan Norge/Citroën Norge gjerne 

skrive/ringe til mig for å få opplyst min nye e-mail/mobilnummer. Aasen Bil AS / Nissan 

Norge/Citroën Norge kan også gjerne kontakte meg på e-mail/mobilnummer, for å få samtykke til 

at bruke andre kommunikasjonsmetoder, som oppstår i fremtiden.

Hvis jeg senere velger å påmelde meg tjenester tilbudt av Aasen Bil AS / Nissan Norge/Citroën 

Norge via de sosiale medier, så gjelder dette samtykke også for informasjon som mottas som følge 

av min påmelding.
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