BRUGERLICENSAFTALE FOR
SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE
ELECTRONICS LTD
VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT
SOFTWAREPROGRAMLICENSEN
AKTIVERES,
OG
TILKNYTTE
EN
HARDWARENØGLE ("DONGLE"), BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET
DENNE AFTALE, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE
AFTALE. VED AT STARTE PROGRAMMET BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST OG
FORSTÅET DENNE AFTALE, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF
VILKÅRENE I DENNE AFTALE.
Ved at bryde sikkerhedsplomben eller på anden måde bruge programmet accepterer du at
være bundet af vilkårene for licensen. Hvis du ikke accepterer at være bundet af vilkårene
for licensen, må du IKKE bryde plomben, installere, downloade eller på anden måde opnå
adgang til programmet. [Du kan dog returnere programmet inden 28 dage og få alle
pengene tilbage.]
Stoneridge Electronics Ltd, i det følgende kaldet "Stoneridge Electronics Ltd", tildeler
herved dig (i det følgende kaldet "kunden"), og kunden accepterer herved, en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge Stoneridge Electronics Ltd's
softwareprodukt ("programmet") i henhold til følgende vilkår og betingelser.

1.

EJERSKAB

Programmet (hvilken term som anvendt heri skal omfatte det maskinlæsbare materiale,
brugerdokumentationen, donglen og andet tilhørende materiale leveret til kunden af
eller på vegne af Stoneridge Electronics Ltd) samt de tilhørende ophavsrettigheder eller
andre industrielle eller immaterielle rettigheder er Stoneridge Electronics Ltd's ejendom
og udgør en forretningshemmelighed for Stoneridge Electronics Ltd. Kunden erhverver
ingen ret til programmet ud over de licensrettigheder, der tildeles heri.

2.

SIKKERHED

Kunden må ikke fjerne noget varemærke, noget handelsnavn, nogen meddelelse om
ophavsret eller nogen anden meddelelse og skal være ansvarlig for, at disse meddelelser
bevares på de kopier, der modtages i henhold til denne aftale, og for deres gengivelse i en
eventuel backup af programmet.

3.

LICENS

Hvad angår aftalen, skal "brug af programmet" betyde kopiering af en del af de
instruktioner eller data, der er indeholdt i programmet, ved at overføre eller læse dem fra
et medie ind i en maskine med henblik på at behandle data, der tilhører kunden.
Program i kildeform og datafillayout og programmets designdokumentation anses aldrig
for valgfrit eller yderligere materiale i forhold til programmet og leveres ikke til kunden og
gives ikke i licens i henhold til denne aftale.
I henhold til den licens, der tildeles kunden i henhold til denne aftale, er kunden kun
berettiget til at bruge programmet på én maskine, der er knyttet til hardwarenøglen.
Kunden må ikke gøre anden brug af programmet uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Stoneridge Electronics Ltd.
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Kunden må, helt eller delvist, kopiere programmet i maskinlæsbart format, dog kun i de
tilfælde, dette måtte være nødvendigt for backup og reetablering i tilfælde af nedbrud, dog
således, at sådanne kopier kun må bruges i den maskine, der er knyttet til donglen, og
således at sådanne kopier indeholder alle meddelelser og mærker, herunder meddelelser
vedrørende ophavsret, varemærke og øvrige meddelelser vedrørende beskyttelse som på
originalen, og hvilke kopier ikke må være i brug på noget tidspunkt, medmindre originalen
er beskadiget, så den ikke længere kan bruges. Sådanne kopier skal forblive i kundens
besiddelse og kontrol. Visse programmer kan dog indeholde mekanismer, der begrænser
eller forbyder kopiering.
Kunden må ikke, hverken helt eller delvist, kopiere den af Stoneridge Electronics Lts
leverede dokumentation til programmets brug eller noget andet trykt materiale leveret af
eller på vegne af Stoneridge Electronics Ltd til kunden. Stoneridge Electronics Ltd kan
levere yderligere kopier af denne dokumentation til de priser, der er gældende på
bestillingstidspunktet.
Kunden må ikke fjerne eller ændre meddelelser vedrørende beskyttelse, labels eller
varemærker fra programmet. Kunden må ikke forsøge at foretage fejlretning,
dekompilering eller ændring af programmet for at gøre det indbyrdes kompatibelt med
anden software eller hardware eller til noget andet formål. Hvis kunden ønsker at foretage
en sådan fejlretning, ændring eller dekompilering, skal kunden først meddele dette til
Stoneridge Electronics Ltd. og give Stoneridge Electronics Ltd. mulighed for efter eget valg
at levere de oplysninger, der er nødvendige til dette formål.
Kunden skal være ansvarlig for sikker opbevaring af donglen. I tilfælde af, at donglen
bortkommer, vil Stoneridge Electronics Ltd. kun udlevere en erstatningsdongle mod
betaling for en yderligere brugerlicens til de priser, der er gældende på
bestillingstidspunktet.

4.

ÅRLIGT LICENSGEBYR OG FORNYELSE

Denne aftale er gældende fra den dato, kunden modtager programmet, i en periode på 12
måneder, og fornys årligt mod kundens betaling af det årlige licensgebyr med de priser, der
er gældende på bestillingstidspunktet, for så vidt angår programsupport og vedligeholdelse, eller indtil den opsiges af Stoneridge Electronics Ltd. som anført i pkt. 7.
Medmindre andet meddeles af Stoneridge Electronics Limited, vil alle fornyelser være på de
vilkår og betingelser, der er anført i denne licens.
STONERIDGE ELECTRONICS LTD. OPLYSER, AT PROGRAMMET INDEHOLDER EN
SÆRLIG SOFTWARE, SOM VIL HINDRE DIG I AT BENYTTE PROGRAMMERNE
ELLER EN DEL AF PROGRAMMERNE I TILFÆLDE AF, AT DU UNDLADER AT
BETALE DET ÅRLIGE LICENSGEBYR PÅ FORFALDSDATOEN.

5.

GARANTIFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Stoneridge Electronics Ltd giver ingen garantier, hvad angår det program, der gives i licens i
henhold til denne aftale, og herved fraskrives alle underforståede garantier, herunder
garanti vedrørende salgbarhed og egnethed til et særligt formål. STONERIDGE
ELECTRONICS LTD SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG
FOR INDIREKTE SKADE, FØLGESKADER, HÆNDELIG SKADE ELLER ERSTATNING
FOR KONKRET DOKUMENTEREDE TAB, SELV SÅFREMT STONERIDGE
ELECTRONICS LTD ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN
ERSTATNING, OG DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR, STONERIDGE
ELECTRONICS LTD SKAL HAVE OVER FOR KUNDEN, SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL
DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT FOR PROGRAMMET.
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6. TREDJEPARTSLICENSER
Kundens brug af programmet, i overensstemmelse med denne aftale skal overholde
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Terms (http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=29693), for så vidt dette er påkrævet for at beskytte den
distribuerbare kode (som defineret i sådanne vilkår), herunder men ikke begrænset til
betingelse 2 i disse vilkår.

7. OVERDRAGELSE AF AFTALEN
Denne aftale og alle licenser, som kunden tildeles i henhold hertil, må ikke overdrages,
sublicenseres eller på anden måde overdrages af kunden til en tredjepart uden
forudgående skriftligt samtykke fra Stoneridge Electronics Ltd. Stoneridge Electronics
Ltd. kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til et
datterselskab under Stoneridge Electronics Ltd.

8. DATABESKYTTELSE
8.1 Stoneridge forpligter sig til:
8.1.1 kun at bruge personoplysningerne til aftalens formål
8.1.2 kun at handle på anmodning fra kunden
8.1.3 sikre, at der iværksættes behørige tekniske og organisatoriske
foranstaltninger mod uberettiget og ulovlig behandling af personoplysninger og
mod hændelig undergang, ødelæggelse eller beskadigelse af sådanne
personoplysninger, og
8.1.4 at gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre, at eventuelle
underleverandører, der bruges ved leveringen af tjenesteydelserne til kunden,
overholder denne aftales pkt. 8.1.1 til 8.1.3.
8.2 Kunden indestår over for Stoneridge for, at:
8.2.1 kunden vil indsamle personoplysninger og data i overensstemmelse med den
legitime praksis og i overensstemmelse med den britiske databeskyttelseslov af
1998 (Data Protection Act 1998)
8.2.2 den vejledning, kunden giver vedrørende personoplysninger, til enhver tid vil
være i overensstemmelse med de relevante love i Storbritannien og/eller den
relevante jurisdiktion, og
8.2.3 kunden er juridisk berettiget til at forvalte personoplysningerne.
8.3 Stoneridge vil ikke under nogen omstændigheder fremlægge personoplysninger over
for en tredjepart, medmindre dette sker på kundens udtrykkelige skriftlige anmodning,
eller såfremt Stoneridge er forpligtet dertil i henhold til et lovkrav, i hvilket tilfælde
Stoneridge skal gøre rimelige bestræbelser på at orientere kunden i forvejen om en sådan
fremlæggelse og under alle omstændigheder straks derefter.
8.4 Kunden vil skadesløsholde og holde Stoneridge skadesløs for enhver form for bøder,
omkostninger, krav, erstatning eller udgifter, der udspringer som følge af misligholdelse
af de garantier, der er indeholdt i dette pkt. 8.

9. STONERIDGES BRUG AF OPLYSNINGER
Uanset Stoneridges forpligtelser i henhold til pkt. 8.1 må alle oplysninger, der leveres til
Stoneridge, behandles og bruges af Stoneridge og andre virksomheder, der er antaget af
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Stoneridge til levering af programmet, men kun til Stoneridges interne
forretningsmæssige formål (herunder men ikke begrænset til udvikling og test af
elementer i programmet).
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10.

OPHØR AF AFTALEN

Aftalen og de licenser, der tildeles i henhold hertil, kan bringes til ophør af Stoneridge
Electronics Ltd med omgående virkning ved skriftlig meddelelse til kunden i en af
følgende situationer:
(a)
(b)

i tilfælde af kundens misligholdelse af en af bestemmelserne i denne aftale, eller
i tilfælde af kundens manglende rettidige betaling af et beløb, som kunden skylder
for levering af og licens til programmet eller det årlige gebyr for programsupport
og -vedligeholdelse.

Ved ophør af denne aftale forbeholder Stoneridge Electronics Ltd sig ret til at tage
nødvendige retsskridt for at inddrive eventuelle udestående beløb, der skyldes
Stoneridge Electronics Ltd, eller erstatning, som Stoneridge Electronics Ltd har
pådraget sig.
Ved ophør af denne aftale og den licens, der tildeles i henhold hertil, skal kunden afholde
sig fra yderligere brug af programmet, og Stoneridge Electronics Ltd skal kræve, at
donglen, enhver kopi af programmet, i en hvilken som helst form, der er i kundens
besiddelse, returneres.
Bestemmelsen i pkt. 2 skal overleve ophør af denne aftale.

11.

ÆNDRINGER

Ingen ændring af eller tilføjelse til denne aftale skal være bindende for de to parter,
medmindre dette er udtrykkeligt aftalt skriftligt mellem parterne.

12.

VILKÅRENES INDBYRDES UAFHÆNGIGHED

I tilfælde af, at en bestemmelse i denne aftale erklæres ugyldig, anfægtelig, ulovlig eller på
anden måde erklæres uden retskraft af en retshåndhævende myndighed eller en anden
kompetent myndighed, eller hvis Stoneridge Electronics Ltd eller kunden modtager
indikationer derom, skal en sådan bestemmelse ændres eller begrænses i sin virkning til
det omfang, der er nødvendigt for, at den kan håndhæves. Hvis en sådan bestemmelse ikke
kan ændres eller begrænses, skal bestemmelsen udskilles, og den resterende del af aftalen
skal fortsætte med fuld gyldighed og virkning.

13.

HELE AFTALEN

Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende aftalens genstand og
erstatter alle tidligere erklæringer, garantier, betingelser, aftaler og overenskomster,
hvad enten disse er mundtlige eller skriftlige, udtrykkelige eller underforståede,
vedrørende aftalens genstand.

14.

MEDDELELSER

Alle meddelelser i henhold til denne aftale skal sendes pr. fax eller e-mail og vil kun have
virkning ved modtagelsen forudsat at faxen eller e-mailen bekræftes ved et brev sendt til den
pågældende parts hjemstedsadresse, eller som øvrigt meddelt af den anden part, med kurér
senest 24 timer efter afsendelse af faxen.
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15.

LOVVALG

Denne aftale skal være omfattet af og fortolkes i overensstemmelse med skotsk lov,
bortset fra hvor kundens primære forretningssted er i England og Wales, i hvilket
tilfælde denne aftale skal være omfattet af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk
lov.

16.

ERKLÆRING OM ETISK FORRETNINGSADFÆRD

Stoneridge Electronics Ltd er forpligtet til etisk forretningsadfærd i overensstemmelse
med den britiske lov om bestikkelse af 2010 (UK Bribery Act 2010). Stoneridge
Electronics Ltd har en nultolerancepolitik over for bestikkelse eller aktiviteter, der udgør
uetisk eller korrupt forretningsadfærd. En kopi af vores politik udleveres ved
henvendelse til ethics.eu@stoneridge.com.
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