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© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk
van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.
Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Nokia is verboden.
Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen
en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE
VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT
GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ
IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE
HERROEPEN.
Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen
relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van
derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen
of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE
TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR
ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN
VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE
TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN,
HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.
De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-
dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.
Enkele werkingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van MMS of van de compatibiliteit van apparaten en de
inhoudsindelingen die worden ondersteund. Voor enkele diensten geldt een andere prijs.
Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding .
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My Nokia
Over My Nokia
My Nokia is een gratis service die u regelmatig SMS-
berichten met tips, tricks en ondersteuning voor uw
Nokia-apparaat stuurt. Met My Nokia kunt u op de
My Nokia WAP-site browsen. Hier kunt u details over
Nokia-apparaten vinden en u kunt hier beltonen,
afbeeldingen, spelletjes en toepassingen
downloaden. Om de My Nokia-dienst te gebruiken,
moet deze in uw land beschikbaar zijn en worden
ondersteund door uw serviceprovider. U moet zich
aanmelden om gebruik te kunnen maken van de
dienst.
Er worden gesprekskosten in rekening gebracht als
u een bericht stuurt om u aan of af te melden.
Raadpleeg de documentatie die u bij het apparaat
hebt gekregen of ga naar  www.nokia.com/
mynokia om de bepalingen en voorwaarden te
bekijken.

Hoe gebruik ik My Nokia?
Selecteer My Nokia > Aanmelden bij My Nokia
om u aan te melden bij My Nokia.

Selecteer My Nokia > Naar My Nokia mobiel
gaan om de My Nokia Wap-site in uw browser te
openen.
Selecteer My Nokia > Afmelden om u af te melden
bij My Nokia.
Selecteer My Nokia > Instructies om de
instructies voor My Nokia te bekijken.
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