LICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARE FÖR
STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMVARUPRODUKTER

GENOM ATT ERHÅLLA EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGE DENNA FÖR ATT AKTIVERA
PROGRAMVARULICENSEN OCH ANSLUTA EN USB-PROGRAMVARUNYCKEL (DONGEL),
BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DETTA AVTAL OCH ATT DU ÄR
INFÖRSTÅDD MED ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I AVTALET. GENOM ATT INSTALLERA
DENNA PROGRAMVARA OCH STARTA PROGRAMMET BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH
FÖRSTÅTT DETTA AVTAL OCH ATT DU MEDGER ATT VARA BUNDEN AV DESS VILLKOR.
Genom att bryta säkerhetsförseglingen eller i övrigt använda Programmet medger du att vara bunden av villkoren för
denna Licens. Är du inte införstådd med att vara bunden av villkoren för Licensen ska du INTE bryta förseglingen,
installera, ladda ned eller på annat sätt söka åtkomst till Programmet. Du kan emellertid senast 28 dagar efter köp
returnera Programmet och återfå hela köpeskillingen.
Stoneridge Electronics Ltd, nedan kallat Stoneridge, upplåter härmed till dig (nedan kallad Kunden), och Kunden
accepterar härmed, en licens utan ensamrätt att använda denna programvaruprodukt från Stoneridge (nedan kallat
Programmet) enligt nedanstående villkor och bestämmelser.
1. ÄGANDERÄTT
Programmet (termen Program omfattar häri maskinläsbart material, användardokumentationen, Dongeln och eventuellt
därtill hörande material som levereras till Kunden av Stoneridge) jämte därtill hörande upphovsrätter och andra
industriella och immateriella rättigheter) är Stoneridges egendom, eller upplåtet till Stoneridge enligt licens med rätt för
Stoneridge att upplåta underlicens till Kunden, och utgör en affärshemlighet som tillhör Stoneridge eller sådan
licensupplåtande tredje part. Kunden förvärvar ingen äganderätt, rätt eller intresse i Programmet utöver de
licensrättigheter som upplåts här.
2. SÄKERHET
Kunden får inte avlägsna varumärke, handelsbeteckning, meddelande om upphovsrätt eller annat meddelande från
Programmet och ska ansvara för att bevara de kopior som erhålls enligt detta Avtal och för återgivning av dem på
eventuell säkerhetskopia av Programmet.
3. LICENS
Med avseende på detta Avtal ska "användning av Programmet" avse kopiering av någon del av de instruktioner eller de
data som finns i Programmet genom att överföra eller läsa av från ett medium till maskinen för att bearbeta data
tillhöriga Kunden.
Program i form av källdatalayouter eller designdokumentation för Programmet anses aldrig utgöra tillvals- eller
extramaterial för Programmet och varken levereras till Kunden eller omfattas av denna licensupplåtelse.
Enligt den licens som enligt detta Avtal upplåts för Kunden har denne endast rätt att använda Programmet med
avseende på det antal nedladdningar kunden köpt och knutit till Dongeln.
Kunden får inte utan skriftligt medgivande från Stoneridge i förväg använda detta Program på annat sätt.
Kunden får helt eller delvis kopiera Programmet i maskinläsbar form endast i fall då detta skulle visa sig erfordras för
säkerhetskopiering och återställning i händelse av driftavbrott, förutsatt att sådan kopia endast ska användas på den
eller de maskiner som är knutna till Dongeln (beroende på om Kunden köpt dator- eller serverversionen av Programmet)
och förutsatt att sådan kopia inbegriper alla meddelanden och märkningar, däribland om upphovsrätt, varumärke och
andra meddelanden om äganderätt som finns på originalet och sådan kopia får aldrig användas utom då originalet är så
skadat att det inte kan användas. Sådan kopia ska behållas i Kundens besittning och under dennes kontroll. Vissa
Program kan emellertid inbegripa mekanismer för att begränsa eller förhindra kopiering.
Kunden får inte helt eller delvis kopiera den dokumentation Stoneridge tillhandahåller för att använda Programmet eller
annat tryckt material som levereras till Kunden av Stoneridge eller för Stoneridges räkning. Stoneridge kan även
tillhandahålla ytterligare exemplar av denna dokumentation, till det pris som gäller vid beställningstillfället.
Kunden får inte avlägsna eller ändra meddelande om äganderätt, märkning eller varumärke från Programmet. Kunden
får inte försöka korrigera fel eller dekompilera eller ändra Programmet för att det ska kunna fungera med annan
programvara eller i annat syfte. Om Kunden önskar utföra sådan felkorrigering, dekompilering eller ändring, måste han
först underrätta Stoneridge och ge Stoneridge möjlighet att efter eget skön tillhandahålla den information som krävs för
detta syfte.
Kunden ska ansvara för att Dongeln förvaras säkert. Om Dongeln förloras tillhandahåller Stoneridge endast en ny mot
betalning för en extra Dongel med därtill knutet överenskommet antal nedladdningar, enligt de priser som gäller vid
leveranstillfället, eller enligt vad som i övrigt avtalas med Stoneridge.
Detta Avtal gäller från dagen för aktivering av Programmet och det fortsätter vara i kraft så länge Kunden har giltiga
Nedladdningar knutna till sin Dongel (utom då Avtal bringas att upphöra i förtid av Stoneridge enligt artikel 8 i detta
Avtal). Nedladdningar som är knutna till Dongeln gäller i 12 månader från dagen för aktivering av Programmet, varefter

de upphör att gälla. Oavsett vad som sagts ovan får Kunden inte använda sig av Nedladdningar utom då detta Avtal är i
kraft och fullt ut gällande mellan Kunden och Stoneridge.
STONERIDGE UPPLYSER DIG OM ATT PROGRAMMET INNEHÅLLER SÄRSKILD PROGRAMVARA SOM
HINDRAR ATT DU ANVÄNDER PROGRAMMEN ELLER DEL AV PROGRAMMEN OM DU UNDERLÅTER ATT
FÖRNYA SENAST DEN SISTA GILTIGHETSDAGEN FÖR DONGELN.
5. GARANTIFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Stoneridge lämnar inga garantier avseende det Program för vilket licens här upplåts och varje underförstådd utfästelse,
däribland utfästelse om säljbarhet och lämplighet för ändamål, är härmed utesluten. STONERIDGE SKA UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR INDIREKT, FÖLJD-, OFÖRUTSEDD ELLER SÄRSKILD SKADA, ÄVEN DÅ
STONERIDGE UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ, OCH DET HÖGSTA
ANSVARSERSÄTTNINGSBELOPPET FÖR STONERIDGE SKA VARA BEGRÄNSAT TILL ATT TILL KUNDEN
ÅTERBETALA DET PRIS DENNE BETALAT FÖR PROGRAMMET.
6. TREDJE PARTS LICENSER
Kundens bruk av Programmet enligt detta Avtal ska uppfylla Microsoft SQL Server 2005 Express Terms
(http://www.microsoft.com/sqlserver/2005/en/us/express-redistribute.aspx), i den utsträckning så erfordras för att skydda
den kod som kan spridas (enligt definition i dessa villkor), däribland, men inte begränsat till, Villkor 2 i dess villkor.
7. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Detta Avtal och licenser som upplåts till Kunden enligt detta får inte utan skriftligt medgivande från Stoneridge i förväg
överlåtas, bli föremål för underlicens eller på annat sätt överföras av Kunden till tredje man. Stoneridge kan överlåta
eller överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till dotterbolag till Stoneridge.
8. AVTALETS UPPHÖRANDE
Detta Avtal och de licenser som upplåts enligt det kan i följande situationer genast bringas att upphöra av Stoneridge
genom ett skriftligt meddelande till Kunden:
(a)
(b)

vid Kundens brott mot någon av Avtalets bestämmelser
vid utebliven betalning i rättan tid av Kunden av belopp som denne är skyldig avseende leverans av och licens för
Programmet eller den årliga avgiften avseende programsupport och programunderhåll.

När detta Avtal upphör förbehåller Stoneridge sig rätten att vidta varje rättslig åtgärd som krävs för att kräva in
eventuella utestående skulder till Stoneridge eller skadeståndsersättning som tillkommer Stoneridge.
När detta Avtal och den licens som upplåts enligt det upphör ska Kunden avstå från vidare användning av Programmet
och Stoneridge ska återkräva Dongeln, eventuell kopia av Programmet i vad form det vara må, som är i Kundens
besittning.
Bestämmelsen i artikel 2 ska fortsatt gälla efter att detta Avtal upphört.
9. ÄNDRING
Ingen ändring av eller tillägg till detta Avtal ska vara bindande för Avtalets parter om de inte själva skriftligen kommit
överens om den.
10. AVSKILJANDE
Om någon bestämmelse i detta Avtal av rättslig eller annan behörig myndighet förklaras vara ogiltig, kan göras ogiltig,
olaglig eller i övrig inte kan verkställas eller om Stoneridge eller Kunden får indikationer på detta, ska denna
bestämmelse ändras eller begränsas till sin verkan i den utsträckning som krävs för att göra den verkställbar. Om sådan
bestämmelse inte kan ändras eller inskränkas ska denna bestämmelse avskiljas och resten av detta Avtal ska fortsatt
vara fullt ut gällande.
11. AVTALETS ODELBARHET
Detta Avtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna rörande de frågor det omfattar och träder i stället för varje
tidigare muntlig eller skriftlig, uttalad eller underförstådd utfästelse, garanti, villkor överenskommelse och uppgörelse
som rör dessa frågor.
12. MEDDELANDEN
Alla meddelanden enligt detta Avtal ska skickas per fax eller e-post och träder inte i kraft förrän de mottas, förutsatt att
faxet eller e-brevet bekräftas genom ett brev som med budfirma skickas till partens i fråga registrerade säte senast
24 timmar efter att faxet sänts eller e-brevet skickats.
13. GÄLLANDE RÄTT

Detta Avtal ska regleras och tolkas enligt skotsk rätt, utom då Kundens verksamhet huvudsakligen är förlagd till England
och Wales, i vilket fall Avtalet ska regleras och tolkas enligt engelsk rätt.

