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Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge
Electronics
Limited
med
adressen
Claverhouse
Industrial
Estate,
Dundee, DD4 9UB, Storbritannien (licensgivaren eller vi) avseende programvaran Digital Färdskrivare
(programvaran), som innefattar (i den mån tillämpligt) programvara för dator, den data som tillhandahålls
tillsammans med denna, därmed tillhörande media, tryckt material och handlingar på nätet (dokumentation)
och som används i samband med bluetooth-dongeln för färdskrivaren som säljs av licensgivaren genom
dess webbplats www.OPTAC.info och som behövs för att programvaran ska kunna kommunicera med den
digitala färdskrivaren som dongeln sätts in i (dongeln).
DENNA MJUKVARA KRÄVER EN MOBIL ENHET MED EN LEGITIMT LICENSIERAD OCH UPPDATERAD
KOPIA PÅ RELEVANT OPERATIVSYSTEM SOM PROGRAMVARAN ÄR BYGGD FÖR. DEN TEKNISKA
SPECIFIKATIONEN SOM KRÄVS FÖR ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ÅTERFINNS PÅ
LICENSGIVARENS WEBBPLATS www.SE5000.com.
GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN
”GODKÄNNER” ACCEPTERAR DU VILLKOREN I DENNA LICENS, SOM KOMMER ATT VARA
BINDANDE FÖR DIG. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DENNA LICENS KOMMER VI INTE ATT
BEVILJA DIG NÅGON PROGRAMVARULICENS OCH DU FÅR DÄRFÖR INTE ANVÄNDA
PROGRAMVARAN OCH MÅSTE SLUTA ANVÄNDA DEN DIREKT.
1.

LICENSENS OMFATTNING

1.1

I och med att du godkänner villkoren i denna licens, ger dig licensgivaren en icke-exklusiv, icke
överförbar licens att använda programvaran och dokumentationen i enlighet med villkoren i denna
licens. Du accepterar att licensgivaren inte kommer att tillhandahålla några varor, tjänster eller
någon support för export, återexport, försäljning, frakt (inklusive omlastning) direkt eller indirekt till
Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien eller staten i någon av dessa länder och genom att
godkänna villkoren i denna licens bekräftar du att du inte har din hemvist i någon av länderna och
du försäkrar att du inte kommer att exportera, återexportera, sälja, frakta (inklusive omlastning)
programvaran eller dongeln direkt eller indirekt till någon av länderna.

1.2

Du får:
1.2.1

ladda ned, installera och använda programvaran för personligt bruk tillsammans med
dongeln på din mobiltelefon endast med en legitimt licensierad kopia av operativsystemet
som programvaran är byggd för;

1.2.2

ta emot och använda ytterligare kostnadsfri programvarukod eller uppdatering av
program inklusive ”lagningar” och korrigeringar av fel som licensgivaren kan komma att
genomföra;

1.2.3

använda dokumentation till hjälp för tillåten användning enligt stycke 1.1.

2.

LICENSTAGARENS SKYLDIGHETER

2.1

Såvida inte den här licensen eller tillämplig lokal lagstiftning föreskriver något annat, får du inte:
2.1.1

kopiera programvaran eller dokumentationen såvida inte kopieringen är en nödvändig del
av den normala användningen av programvaran, eller då det behövs för att spara en
säkerhetskopia eller för att programvaran ska fungera ordentligt;

2.1.2

hyra ut, underlicensiera, låna ut, översätta, sammanställa, ändra eller modifiera
programvaran eller dokumentationen;

2.1.3

göra ändringar eller modifikationer i hela eller en del av programvaran, eller göra så att
programvaran eller någon del av den kombineras med, eller blir en del av, några andra
program;
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2.1.4

ta isär, demontera, sönderdela, tillämpa omvänd ingenjörskonst eller skapa härledda verk
baserade på programvaran i dess helhet eller någon del därav, eller göra något annat
förutom i den mån sådana handlingar inte kan förbjudas (enligt avsnitt 296A i 1988 års
brittiska lag om upphovsrätt, design och patent (Copyright, Designs and Patents Act
1988)) på grund av att de är avgörande för att programvaran ska fungera tillsammans
med någon annan programvara och förutsatt att informationen som du erhåller i samband
med sådana aktiviteter:
(a)

endast används för att programvaran ska fungera tillsammans med annan
programvara; och

(b)

inte lämnas vidare eller kommuniceras till någon tredje part utan att det är
nödvändigt och utan licensgivarens skriftliga samtycke i förväg; och

(c)

inte används för att skapa någon annan programvara som liknar programvaran i
en väsentlig mån;

2.1.5

att förvara alla kopior av programvaran på ett säkert ställe och föra korrekta och
uppdaterade noteringar om antalet kopior på programvaran och var de förvaras;

2.1.6

att ersätta den nuvarande versionen av programvaran med en uppdaterad eller
uppgraderad version eller en ny version som licensgivaren tillhandahåller i enlighet med
licensen;

2.1.7

att visa meddelandet om licensgivarens upphovsrätt på samtliga kopior som du gör av
hela eller delar av programvaran eller något medium;

2.1.8

att inte tillhandahålla eller på något annat sätt tillgängliggöra programvaran eller
dokumentationen delvis eller helt och hållet (däribland men inte begränsat till listor över
program, objekt- och källkoder), i någon form till någon person utan skriftligt samtycke
från licensgivarens i förväg.

3.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1

Du godkänner att samtliga immateriella rättigheter till programvaran och dokumentationen tillhör
licensgivaren över hela världen, att rättigheterna till programvaran licensieras (och inte säljs) till dig,
och att du inte har några rättigheter till programvaran eller dokumentationen förutom rätten att
använda den i enlighet med villkoren i denna licens.

3.2

Du accepterar att du inte har rätt till åtkomst till programvarans källkod.

3.3

Denna programvaras integritet skyddas av kopieringsskydd för att förhindra att brott sker mot de
immateriella rättigheterna, däribland (men utan att begränsas till), licensgivarens upphovsrätt till
programvaran. Du får inte försöka att på något sätt avlägsna eller kringgå sådant kopieringsskydd,
eller använda eller tillverka för försäljning eller uthyrning, import, distribuering, sälja eller hyra ut,
erbjuda eller exponera för försäljning eller uthyrning, annonsera till försäljning eller uthyrning eller
inneha för privat eller kommersiellt bruk något medel vars enda ändamål är att underlätta obehörigt
avlägsnande eller kringgående av sådant kopieringsskydd.

4.

GARANTI

4.1

Du godkänner att programvaran har gjorts tillgänglig för dig enligt denna licens i befintligt skick utan
några utfästelser, garantier eller åtaganden, uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller icke
lagstadgade (i den mån lagen tillåter det).

4.2

Licensgivaren utesluter härmed (i den mån lagen tillåter det och förutom det som uttryckligen
anges i denna licens) samtliga direkt eller indirekta villkor och garantier (däribland, men utan att
begränsas till, garantier om säljbarhet, tillfredställande kvalitet och lämplighet för något särskilt
ändamål), och, utan att begränsa det ovanståendes allmänna giltighet, garanterar licensgivarens
inte att:
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4.2.1

programvaran inte kommer att begränsa någon tredje parts immateriella rättigheter; eller

4.2.2

programvarans funktion inte kommer att vara avbrotts- eller felfri eller att defekter i
programvaran kommer att rättas till eller att programvaran kommer att vara fri från virus;
eller

4.2.3

programvaran kommer att vara av tillfredsställande kvalitet eller lämplig för något specifikt
ändamål; eller

4.2.4

användningen av programvaran med någon hårdvara eller annan programvara (förutom
dongeln och annan hårdvara eller programvara som licensgivaren på sin webbplats
www.SE5000.com uttryckligen har sagt är kompatibel med programvaran) inte kommer
att orsaka någon störning för programvaran, hårdvaran eller annan programvara.

4.3

I den händelse ett kommunikations- eller systemfel inträffar i samband med programvaran, kommer
licensgivaren inte att ha några skyldigheter gentemot dig eller någon tredje part för några
kostnader, utgifter, förluster eller krav, som härrör från eller är ett resultat av sådana fel.

4.4

Du godkänner att programvaran inte har utvecklats för att uppfylla dina personliga krav och att det
därför är ditt ansvar att försäkra dig om att programvaran och dess funktioner uppfyller dina krav.
Programvaran är inte avsedd som ett verktyg för att tillförsäkra efterlevnad av lagar, föreskrifter,
riktlinjer eller förfaranderegler gällande arbetstider eller någon annan sådan föreskrift, och du
godkänner att det åligger dig att efterleva sådana lagar och att licensgivaren inte bär någon ansvar
gentemot dig för underlåtelse att efterleva sådana lagar.

4.5

Om du upptäcker några brister, fel eller defekter hos programvaran bör du lämna information om
sådana brister, fel och defekter till licensgivaren skriftligen i enlighet med stycke 9. Licensgivaren
kommer att undersöka sådana brister, fel och defekter och kommer, enligt eget gottfinnande,
tillhandahålla en lagning eller uppgradering för att försöka att lösa problemet.

4.6

Uppdateringar av programvaran kommer att tillhandahållas av licensgivaren enligt dennas
gottfinnande i enlighet med de förfaranden som är tillämpliga för operativsystemet som du
använder för programvaran. Du bär ansvaret för att med jämna mellanrum kontrollera om
uppdateringar finns.

5.

LICENSGIVARENS SKYLDIGHETER

5.1

Du kan välja om du vill ladda ned programvaran. Om du gör det så godkänner du att du gör det
med full vetskap om och godkännande av villkoren i denna licens, däribland bestämmelserna i
stycke 5 häri, och på egen risk. Licensgivaren bär inget ansvar gentemot dig för:
5.1.1

någon indirekt skada, följdskada, särskild skada eller förlust av någon slag, eller förlust av
affärer, vinst, intäkter, kontrakt eller förväntade besparingar, eller förlust eller skada som
härrör från förlust, skada eller korruption av data; eller

5.1.2

skadestånd på mer än GBP 150 (ett hundra femtio brittiska pund sterling) med avseende
på några anspråk som uppkommer vid någon tidpunkt och härrör från eller är kopplade till
denna licens, oavsett om anspråket är grundat i ett avtal eller är utomobligatoriskt
(däribland oaktsamhet).

OAKTAT DETTA skall ingenting i denna licens begränsa eller utesluta ansvar för någon part för:

5.2

5.1.3

dödsfall eller personskada som sker på grund av oaktsamhet; eller

5.1.4

bedrägeri eller falsk framställning; eller

5.1.5

något annat ansvar som inte kan begränsas enligt lag

Denna licens anger licensgivarens samtliga skyldigheter och ansvar i samband med
tillhandahållandet av programvaran och dokumentationen. Licensgivaren är inte bunden av några
villkor, garantier, uttalanden eller andra uttryckliga eller underförstådda villkor, förutom de som står
3

i denna licens. Villkor, garantier, eller uttalanden gällanden programvaran och dokumentationen
som annars kan antydas eller införlivas i denna licens eller något underordnat avtal, via lag,
sedvänja eller annorledes, är härmed uteslutna i den mån lagen tillåter det. Du och licensgivaren är
införstådda med att endast rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga för vardera part och som
uppkommer i samband med något villkor eller uttalande eller någon garanti avseende leveransen
av programvaran och dokumentationen ska avse avtalsbrott enligt denna licens.
6.

UPPSÄGNING AV AVTALET

6.1

Licensgivaren kan när som helst säga upp den här licensen med omedelbar verkan genom att
meddela dig skriftligen.

6.2

Vid uppsägning av något skäl:
6.2.1

ska alla rättigheter du har enligt denna licens upphöra;

6.2.2

måste du upphöra med alla aktiviteter som du varit behörig att utföra enligt denna licens;
och

6.2.3

måste du omedelbart radera eller avlägsna programvaran från all datorutrustning
(däribland, men utan att begränsas till, handdatorer) som du har i din besittning eller
förvarar eller har kontroll över och omedelbart förstöra eller lämna tillbaka samtliga kopior
av programvaran och dokumentationen till licensgivaren (beroende på vad licensgivaren
väljer) och i det fall du förstör dem, meddela till licensgivaren att du har gjort det.

6.3

Upphörande av licensen innebär inte att bestämmelser som enligt licensen ska börja eller fortsätta
att gälla efter dess upphörande ska upphöra.

7.

DATASKYDD

7.1

Om du överför någon personlig information till licensgivaren ska licensgivaren efterleva 1998 års
brittiska lag om dataskydd (Data Protection Act 1998) med avseende på sådan personlig
information. Licensgivaren kommer att följa sin egen sekretesspolicy, som finns tillgänglig på
www.se5000.com/privacy-policy.html, gällande all personlig information.

7.2

Du är införstådd med att licensgivaren kommer att använda din personliga information för att
tillhandahålla uppdateringar och information till dig om programvaran såsom lämpligt, och i syfte att
genomföra ordentligt underhåll av programvaran. Du godkänner härmed att licensgivaren använder
din personliga information för dessa ändamål och att licensgivaren använder underleverantörer för
att bearbeta informationen på licensgivarens vägnar, förutsatt att avtalet med sådana
underleverantörer ger motsvarande skydd för din personliga information som denna licens.

8.

ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

8.1

Denna licens är bindande för dig och licensgivaren och för licensgivarens eventuella efterträdare
och uppdragstagare.

8.2

Du får inte överlåta eller på något annat sätt göra dig av med den här licensen eller någon av dina
rättigheter eller skyldigheter enligt licensen utan licensgivarens skriftliga samtycke i förväg.

8.3

Licensgivaren kan överlåta eller på annar sätt göra sig av med den här licensen, eller någon av
licenstagarens rättigheter eller skyldigheter enligt licensen, vid någon tidpunkt under dess
giltighetsperiod.

9.

MEDDELANDEN
Alla meddelanden från dig till licensgivaren måste sändas till Stoneridge Electronics Limited,
Claverhouse
Industrial
Estate,
Dundee,
DD4
9UB,
Storbritannien,
eller
till
smartapps@stoneridge.com. Licensgivaren måste skicka meddelanden till dig antingen via epostadressen eller postadressen som du tillhandahöll till licensgivaren när du laddade ned
programvaran. Meddelandet anses mottaget och delgivet 24 timmar efter att ett e-postmeddelande
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har skickats, eller tre dagar efter dagen då ett brev postades. För att bevisa att ett meddelande har
delgivits räcker det att bevisa att brevet hade adresserats korrekt, frankerats och postats, eller, när
det gäller e-postmeddelanden, att e-postmeddelandet sänts till den e-postadress som mottagaren
specificerat.
10.

AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER
Vid fördröjning eller underlåtelse från någon parts sida att genomdriva sina rättigheter, skall detta
inte ha någon påverkan på eller begränsa den partens rättigheter och inget avstående från några
sådana rättigheter eller något brott mot några avtalsvillkor ska tolkas som ett avstående från några
andra rättigheter eller något annat avtalsbrott.

11.

AVSKILJBARHET
Om en behörig myndighet gör bedömningen att något av villkoren i denna licens är ogiltig, olaglig
eller icke verkställbar i någon grad, ska villkoret eller bestämmelsen skiljas ifrån övriga villkor och
bestämmelser, vilka kommer att fortsätta att äga giltighet i den mån lagen tillåter det.

12.

TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER
Parterna har inte för avsikt att något av villkoren i det här avtalet ska kunna genomdrivas genom en
tredje part eller på något annat sätt av någon person som inte är part till licensen.

13.

HELA AVTALET
Denna licens utgör hela avtalet mellan dig och licensgivaren och ersätter eventuella tidigare avtal
och överensstämmelser mellan dig och licensgivaren gällande licensen för programvaran och
dokumentationen.

14.

UTFÄSTELSE OM ETISKA AFFÄRSMETODER
Stoneridge Electronics Ltd lägger stor vikt vid etiska affärsmetoder i enlighet med 2010 års brittiska
lag om mutor (Bribery Act 2010). Stoneridge Electronics Ltd har en nolltolerans mot mutor och
andra aktiviteter som utgör oetiska eller korrupta affärsmetoder. För att erhålla en kopia på vår
policy, var god kontakta ethics.eu@stoneridge.com.

15.

LAG OCH JURISDIKTION
Denna licens, dess ämnesområde eller framtagande (däribland utomobligatoriska tvister eller
anspråk) ska tolkas och tillämpas enligt skotsk lag, förutom om du har din hemvist i England eller
Wales, vilket innebär att licensen ska tolkas och tillämpas enligt engelsk lag, och parterna erkänner
härmed de skotska domstolarnas icke-exklusiva domsaga.
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