LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE (EULA)
ABBYY® FineReader® 14
Viktigt! Läs följande villkor noggrant före installation, kopiering och/eller annan användning av
ABBYY® FineReader®14 (nedan benämnd som PROGRAMVARAN). Om Ni installerar, kopierar eller på
annat sätt använder denna PROGRAMVARA innebär det att Ni godkänner villkoren.
Detta Licensavtal för slutanvändare (nedan benämnt som Licensavtalet) är en juridiskt bindande
överenskommelse mellan Er, slutanvändaren, som skaffat eller använder PROGRAMVARAN och ABBYY.
Detta Licensavtal träder i kraft när Ni visar Ert samtycke till att binda Er genom att trycka på knappen ”Jag
accepterar villkoren i Licensavtalet” följt av att trycka på knappen ”nästa” och installera PROGRAMVARAN
eller när Ni installerar, kopierar eller på något vis börjar att använda PROGRAMVARAN. Genom att göra
detta anses Ni bekräfta att Ni har läst detta Licensavtal, förstått det och accepterar dess villkor. Om Ni inte
godkänner villkoren i detta Licensavtal ska Ni inte använda PROGRAMVARAN, utan ta bort den från datorn
och därefter förstöra Era kopior av PROGRAMVARAN. Detta Licensavtal är bindande under hela den tid som
PROGRAMVARAN är upphovsrättsskyddad, såvida inget annat anges i detta Licensavtal eller i ett separat
skriftligt avtal mellan Er och ABBYY eller ABBYY:s partner och kan vara beroende av omfattningen av
licensen så som den beskrivs i detta Licensavtal.
PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser och vissa delar
är skyddade av patent och lagar om affärshemligheter. Ni accepterar att detta Licensavtal är giltigt på samma
sätt som ett skriftligt avtal som Ni har undertecknat. Ni är juridiskt bunden av detta Licensavtal.
Om ett separat tryckt Licensavtal med ABBYY eller ABBYY:s partner medföljer PROGRAMVARAN, som
reglerar användningen av PROGRAMVARAN, kommer texten i det tryckta avtalet att gälla om det
förekommer innehållsmässiga avvikelser mellan texten i detta Licensavtal och texten i det separata tryckta
Licensavtalet.
Licensavtalet finns på flera olika språk. Det kan förekomma avvikelser eller tolkningsmässiga skillnader
mellan det engelska Licensavtalet och de Licensavtal som finns på andra språk. För enhetlighetens skull,
samt för att undvika tvetydigheter, är det alltid texten i den engelska versionen av Licensavtalet som gäller i
alla eventuella tvister, anspråk och rättsliga förfaranden.

Definitioner
”ABBYY” avser
ABBYY USA Software House Inc., registrerat på 890 Hillview Court, Suite 300, Milpitas,
California, 95035, USA, när artikel 16.1 i detta licensavtal gäller;
ABBYY Japan Co., Ltd., registrerat på 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken 222-0033, Japan, när artikel 16.2 i detta licensavtal gäller;
ABBYY Europe GmbH, registrerat på Landsberger Str. 300, 80687 München, Tyskland när
artikel 16.3 i detta licensavtal gäller;
ABBYY UK Ltd., registrerat på Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, TW20 9LF,
Storbritannien, när artikel 16.4 i detta licensavtal gäller;
ABBYY PTY Ltd., registrerat på Citigroup Building’, våning 13, 2-26 Park Street, Sydney
NSW 2000, Australien, när artikel 16.5 i detta licensavtalet gäller;
ABBYY LLC, registrerat på ul. Otradnaya, dom 2B, byggnad 6, kontor 12, 127273, Moskva,
Ryssland, när artikel 16.6 i detta licensavtal gäller;
ABBYY Software House Ukraine, registrerat på Degtyarevskaya 31, Kiev, Ukraina, 03057,
när artikel 16.7 i detta licensavtal gäller
och ABBYY Solutions Ltd., Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cypern i alla andra
fall.

Med ”ABBYY:s partner” avses en juridisk person eller individ som ABBYY har gett tillåtelse att sälja och
distribuera licensierade exemplar av PROGRAMVARAN till slutanvändare, antingen direkt eller
genom en eller flera återförsäljare eller distributörer.
Aktivering avser processen som verifierar att ditt serienummer är giltigt och att det inte har aktiverats på fler
datorer än vad som tillåts av licensens omfattning. Du är skyldig att utföra denna process för att bekräfta att
du är en auktoriserad användare av programvaran. PROGRAMVARAN måste aktiveras efter installationen,
annars kommer den inte fungera eller endast fungera under en begränsad tid och med begränsad funktion
och därefter upphöra att fungera utan vidare när den nämnda tidsperiod har gått ut.
”Dator” avser en fysisk eller virtuell maskin som har en eller flera processorkärnor och med ett
operativsystem. Ändringar i konfigurationen av datorn (inklusive formateringen av hårddisken och
ominstallation av operativsystemet) kan resultera i att datorn behandlas som en annan dator för licensiering.
”Immateriella rättigheter” avser alla immateriella och industriella rättigheter och inbegriper rätten till (i)
uppfinningar, upptäckter och patentbrev inklusive ansökningar till och nyutgåvor av sådana samt fortsatt
giltighet i sin helhet och delvis; (ii) upphovsrätter; (iii) mönster och industriella motiv; (iv) varumärken,
tjänstemärken, trade dress och liknande rättigheter, (v) kunskap, affärshemligheter och konfidentiell
information, (vi) rättigheter gällande integrerade kretsmönster och rättigheter gällande kretsmönster och (vii)
annan äganderätt.
”Licensstatus” avser den icke-exklusiva begränsade rätt som Ni beviljas av ABBYY att installera och
använda PROGRAMVARAN i enlighet med villkoren i detta Licensavtal.
”Serienummer” avser en unik identifikation för din licens eller en uppsättning licenser med liknande
parametrar.
Med
”PROGRAMVARA”
avses
programvaran
ABBYY
FineReader
14
inklusive
alla
PROGRAMVARUKOMPONENTER som är inbäddade i programvaran eller görs tillgängliga på nätet eller på
annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, exekverbara filer, hjälpfiler, demo, prov och andra filer; bibliotek,
databaser, prover, bilder, foton, animationer, ljudkomponenter, videokomponenter, tryckt material och andra
PROGRAMVARUKOMPONENTER.
Med ”Ni”, ”Ert” och ”Slutanvändare” avses alla fysiska och/eller juridiska personer som har införskaffat
denna PROGRAMVARA för egen användning och inte i vidareförsäljningssyfte samt den faktiska användaren
av PROGRAMVARAN.

1. Licensbeviljande
1.1 Bestämmelserna och villkoren som anges i ABBYY:s Licensavtal beviljar Er en begränsad,
icke-exklusiv licens som Ni kan använda för att installera och använda funktionerna i
PROGRAMVARAN som i enlighet med alla begränsningar och licensens omfattning kan
tillhandahållas genom detta Licensavtal, PROGRAMVARAN och/eller licensnycklar för hårdvara
som tillhandahålls av ABBYY , PROGRAMVARAN och/eller genom ett separat skriftligt avtal
mellan Er och ABBYY eller ABBYY:s Partner. Alla bestämmelser som anges häri gäller både
programmet som helhet och alla dess olika komponenter och slutanvändarens dokumentation
med undantag för programvara från tredje part som ingår i programvaran, som omfattas av
dess egna licensvillkor som anges i paragraf 15. Eventuella tvister gällande licensens
omfattning ska tolkas till förmån för begränsningar av Er licens omfattning. Begränsningar i Er
användning av PROGRAMVARAN och omfattning av Er licens innefattar bland annat följande
avseenden:

1.1.1

Antal datorer, slutanvändare och nätverksåtkomst. Omfattningen av din licens får
begränsa antalet datorer som du kan installera och använda programvaran på, antalet
användare av programvaran samt nätverksåtkomst och beror på din typ av licens. Typ

av licens anges i ett separat skriftligt avtal mellan dig och ABBYY eller en
ABBYY-partner och i serienumret. När PROGRAMVARAN är installerad kan Ni se Er
typ av licens anges i PROGRAMVARANS gränssnitt i Hjälp-menyn.
1.1.1.1

Om din licens är en ”slutanvändarlicens”/”fristående licens” och du är en juridisk
person kan du installera och använda PROGRAMVARAN på en DATOR om inte
annat anges i ett separat avtal mellan dig och ABBYY eller en ABBYY-partner
eller i dokumentation som medföljer programvaran förutom för de fall där artikel
16.6 gäller. Om artikel 16.6 gäller får du endast använda PROGRAMVARAN för
icke-kommersiella syften på din personliga hemdator. Du får inte installera
PROGRAMVARAN på dator som ägs av juridiska enheter, myndigheter eller
organ och lokala självstyrande enheter. All kommersiell användning av
PROGRAMVARAN av ovan nämnda enheter, myndigheter och organ är
förbjuden. Om din licens är ”slutanvändarlicens”/”fristående” och du är en fysisk
person kan du installera och använda programvaran på en stationär dator och på
en bärbar dator (bärbar dator eller annan bärbar enhet som programvaran kan
installeras och används på enligt dess systemkrav) som ägs av dig. Du får inte vid
en och samma tidpunkt använda programvaran på två datorer. Vid varje given
tidpunkt kan du antingen använda programvaran direkt på en dator där den är
installerad eller ha åtkomst till programvaran på distans via terminaltjänster från en
dator.

1.1.1.2

Om Er typ av licens är för flera användare (”Användarlicens”) får Ni installera och
använda PROGRAMVARAN på lika många datorer som du äger som antalet
Licenser du anskaffat. Vid varje enskild tidpunkt får ni ha samtidig åtkomst till ett
installerat exemplar av PROGRAMVARAN via Terminal Services från endast en
dator om inget annat anges i ett separat skriftligt avtal mellan Er och ABBYY eller
ABBYY:s partner eller i någon dokumentation som medföljer PROGRAMVARAN.

1.1.1.3

Om din licens är ”nätverkslicens”/”samtidig” kan du installera programvaran på
valfritt antal datorer som du äger och samtidigt använda programvaran på så
många datorer som antalet licenser du anskaffat tillåter, såvida inte annat anges i
ett separat avtal mellan dig och ABBYY eller en ABBYY-partner eller i
dokumentation som medföljer programvaran.

1.1.1.4

Om din licens är ”terminalserver” kan du installera och använda programvaran på
en terminalserver. Det totala antalet enskilda användares samtidiga åtkomst till ett
installerat exemplar av PROGRAMVARAN får inte överskrida antalet licenser du
anskaffat, om inget annat anges i ett separat skriftligt avtal mellan Er och ABBYY
eller ABBYY:s partner eller i någon dokumentation som medföljer
PROGRAMVARAN.

1.1.2

Behandlingsvolym. Antalet volymenheter (t.ex. sidor, ord, symboler) som kan behandlas
av PROGRAMVARAN, om det anges i licensen, kan begränsas på ett eller flera sätt,
som exempelvis begränsningar av antalet volymenheter som kan behandlas inom
särskilda tidsperioder, t.ex. månadsvis eller årsvis, eller begränsningar av det totala
antalet volymenheter som får behandlas. Sidstorleken eller annan volymenhet kan
också begränsas.

1.1.3

Tidsbegränsning. Användning av programvaran kan begränsas till en viss tidsperiod.
PROGRAMVARAN får inte användas efter utgången av denna tidsperiod.

1.1.3.1

Om Ni förvärvar PROGRAMVARAN på en prenumeration kommer det, i detta fall,
utöver de begränsningar som nämns i artiklarna och 1.1.3, innebära följande
begränsningar. Ni får använda PROGRAMVARAN under en begränsad
prenumerationstid.
Prenumerationstiden
kan
förnyas
automatiskt
på
förnyelsedagen tills du avbryter abonnemanget. Efter utgången av
prenumerationstiden blir programvarans funktion inte längre tillgänglig eller

begränsad tills du gör en betalning för att förnya prenumerationen.
Betalningsdatum markerar början på den förnyade prenumerationstiden. Du
kommer att ha möjlighet att avbryta prenumerationen när som helst genom att
besöka sidan där du hanterar ditt konto eller genom att kontakta ABBYY eller
ABBYY-partnern som du ursprungligen köpte prenumerationen av. Om Ni väljer
att avsluta Er prenumeration kommer ni att kunna fortsätta att använda
PROGRAMVARAN tills prenumerationstiden löper ut. Inga återbetalningar görs
om inte annat anges i ett separat skriftligt avtal mellan Er och ABBYY eller
ABBYY:s partner. Ytterligare villkor för Er användning av PROGRAMVARAN
under en tecknad prenumeration kan beskrivas i ett tilläggsavtal mellan Er och
ABBYY eller ABBYY:s partner, som Ni ska godkänna innan Ni erhåller (köper)
PROGRAMVARAN på prenumeration.
1.2

Ni bekräftar att PROGRAMVARAN är skyddad från obehörig kopiering och obegränsad
användning, att den kan innehålla skyddsnycklar för PROGRAMVARAN som är ämnade för
sådant skydd och att Ni accepterar att PROGRAMVARAN är underställd alla sådana skydd.
Dina licensnycklar kan kräva aktivering och antalet aktiveringar du har tillgängliga kan vara
begränsat. Ytterligare aktiveringar kan begäras genom att kontakta ABBYY:s tekniska
support under hela den tekniska supportens varaktighet för programvaruversionen du
anskaffat (köpt), enligt paragraf 7.

1.3 Alla rättigheter som ABBYY inte uttryckligen ger Er är förbehållna ABBYY. Detta Licensavtal
ger Er inga rättigheter avseende något av ABBYY:s varumärken.
1.4 Om paragraf 16.6 gäller och du är en fysisk person har du rätt att använda PROGRAMVARAN i
hela världen. Om paragraf 16.6 gäller och du är en juridisk person får PROGRAMVARAN
införskaffas (köpas) enbart i det land där den juridiska personen eller dess filial och
representationskontor är registrerade, om inget annat har överenskommits i ett separat skriftligt
avtal mellan dig och ABBYY. Anställda hos den juridiska personen eller dess filialer och
representationskontor kan använda PROGRAMVARAN över hela världen, förutsatt att
PROGRAMVARAN har införskaffats och installerats i det land där den juridiska personen eller
dess filialer och representationskontor är registrerade.
1.5 All användning av PROGRAMVARAN och samtliga i den ingående delar som ligger utanför,
eller strider mot, villkoren i detta Licensavtal utgör ett brott mot ABBYY:s och/eller tredje parts
immateriella rättigheter och leder till att alla rättigheter att använda PROGRAMVARAN som Ni
har fått i och med detta Licensavtal återkallas.
1.6 Om Ni driftsätter eller använder PROGRAMVARAN i en virtuell miljö, till exempel genom
VMware eller Citrix, får Ni under inga omständigheter använda PROGRAMVARAN på ett
sådant sätt att det strider mot PROGRAMVARANS begränsningar, eller mot den
användningsomfattning som beviljas i Licensavtalet. Till exempel får inte en och samma
licensnyckel användas för att ge användare tillgång till PROGRAMVARAN i en virtuell miljö på
fler datorer än vad som ingår i den licens som användaren på rättmätigt sätt har erhållit och
PROGRAMVARAN får inte heller användas för att behandla mer än det totala antalet sidor, ord
eller tecken som har tillåtits.
1.7

Ni kan få programvaran på mer än ett medium (PROGRAMVARA på flera medier, s.k.
”multiple media”), bl.a. via nedladdning på Internet. Oavsett hur många medier eller vilken typ
av medier som programvaran erhålls på ger licensen dig endast rätt till användning av
PROGRAMVARAN i sådan omfattning som tillåts enligt din licens.

2. Användningsbegränsningar
2.1

Alla villkor och begränsningar som gäller användning av PROGRAMVARAN finns i detta
Licensavtal såvida ingenting annat anges i ett separat skriftligt avtal mellan Er och ABBYY
eller ABBYY:s partner eller i någon annan dokumentation som medföljer PROGRAMVARAN.

2.2

2.3

Ni får inte utföra eller göra det möjligt för andra personer att utföra någon av de handlingar
som finns i listan nedan:
2.2.1

Bakåtkompilera, disassemblera, dekompilera, (d.v.s. reproducera och omvandla
objektkod till källkod) eller på något annat sätt försöka utläsa källkoden till
PROGRAMVARAN eller delar av den på ett sådant sätt som inte är uttryckligen tillåtet
enligt tillämplig lag som utan hinder av denna begränsning. Om sådana aktiviteter enligt
tillämplig lag inte får begränsas får information som erhålls vid dessa aktiviteter inte
lämnas ut till tredje part utom då lagen så kräver. Dessutom måste sådan information
omedelbart meddelas till ABBYY. All sådan information är konfidentiell och tillhör
ABBYY.

2.2.2

Ändra, anpassa (inklusive ändringar i syfte att möjliggöra användning av
PROGRAMVARAN på Er maskinvara), förändra källkoden i PROGRAMVARAN,
programmen och databaserna som ingår i PROGRAMVARAN på ett sådant sätt som
inte är i enlighet med PROGRAMVARANS dokumentation.

2.2.3

Korrigera fel i PROGRAMVARAN eller översätta PROGRAMVARAN utan att först ha
erhållit skriftligt tillstånd från ABBYY.

2.2.4

Hyra ut, leasa, upplåta underlicens för, tilldela eller överföra rättigheter som du har
erhållit genom detta licensavtal eller andra rättigheter som avser PROGRAMVARAN till
någon annan person, eller godkänna att någon del av PROGRAMVARAN kopieras till
andra datorer (utom enligt beskrivningen i artikel 2.5) om inget annat anges i ett separat
skriftligt avtal med ABBYY eller ABBYY:s partner.

2.2.5

Att för användare som inte har rätt att använda PROGRAMVARAN göra det möjligt att
få åtkomst till eller använda den via till exempel system för flera användare, virtuella
miljöer eller Internet.

2.2.6

Radera, ändra eller dölja meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller patent som
finns i eller på PROGRAMVARAN när Ni erhåller den.

Du får inte använda PROGRAMVARAN för att erbjuda betalda eller kostnadsfria tolknings-,
konverterings-, skannings- eller jämförelsetjänster för dokument, och/eller distribuera resultat,
eller ge åtkomst till resultat, från användning av PROGRAMVARAN som en del av en annan
tjänst , där tolkning, konvertering, skanning eller jämförelse av dokument ingår, till någon
tredje part om du inte först har ingått ett skriftligt avtal med ABBYY.

2.4 Du kan inte kringgå programvarans användargränssnitt eller använda programvaran
tillsammans med något annat program om du har ingått ett separat skriftligt avtal med ABBYY.
2.5 Du får endast utföra en (1) permanent överlåtelse av denna PROGRAMVARA direkt till en
annan slutanvändare. Om du är en juridisk person kräver en sådan överlåtelse skriftligt
godkännande från ABBYY. Denna överlåtelse måste omfatta hela PROGRAMVARAN
(inklusive alla kopior, komponenter, media och allt tryckt material, samt eventuella
uppdateringar) och detta licensavtal. Överlåtelsen får inte ske via agent eller annan indirekt
överlåtelse. Mottagaren av en sådan engångsöverlåtelse måste förbinda sig att följa villkoren i
detta licensavtal, inklusive förbudet mot att överlåta licensavtalet eller PROGRAMVARAN. Vid
sådan överlåtelse av PROGRAMVARAN måste du avinstallera PROGRAMVARAN från datorn
eller LAN-nätverket.
3.

PROGRAMVARA i form av förhands-, prov- eller demoversion
3.1

Om den PROGRAMVARA Ni har erhållit tillsammans med detta Licensavtal är en förhandseller betaversion, som används för prov, demonstration, verifiering eller testning och har
begränsningar med avseende på funktionalitet och om den är märkt med ”Prova och köp”,
”Try&Buy”, ”Provversion”, ”Demo” eller liknande eller om den är en gratisversion (”begränsad

PROGRAMVARA”), gäller denna paragraf 3 tills dess att Ni har erhållit (köpt) en licens som
gäller en fullständig version av PROGRAMVARAN. Om någon bestämmelse i detta avsnitt
strider mot något annat villkor i detta Licensavtal har denna paragraf företräde när det gäller
den begränsade PROGRAMVARAN. Detta gäller däremot endast i den omfattning som krävs
för att lösa eventuella tvister.
3.2

DEN BEGRÄNSADE PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”
UTAN GARANTI ELLER ERSÄTTNING (UTTRYCKLIG, UNDERFÖRSTÅDD ELLER
LAGSTADGAD) AV NÅGOT SLAG. DEN BEGRÄNSADE PROGRAMVARAN
MOTSVARAR INTE DEN SLUTGILTIGA PROGRAMVARAN FRÅN ABBYY OCH KAN
DÄRFÖR INNEHÅLLA BUGGAR, FEL OCH ANDRA PROBLEM SOM KAN ORSAKA
SYSTEMFEL ELLER ANDRA SLAGS FEL SAMT DATAFÖRLUST. I STÖRSTA
UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA INGEN GARANTI
GÄLLA FÖR DEN BEGRÄNSADE PROGRAMVARAN OCH FÖR TYDLIGHETENS SKULL
BEKRÄFTAR NI ATT ABBYY FRÅNSÄGER SIG EVENTUELLA GARANTI- OCH
SKADESTÅNDSANSVAR TILL ER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD GÄLLER ÄGANDERÄTT,
SÄLJBARHET, FRIHET FRÅN INTRÅNG, OSTÖRD ANVÄNDNING OCH LÄMPLIGHET
FÖR VISST SYFTE. I DE FALL DÄR SKADESTÅNDSSKYLDIGHET INTE KAN AVTALAS
BORT UTAN ENDAST BEGRÄNSAS UPPGÅR ABBYY:S, SAMT DESS PARTNERS,
SKADESTÅNDSSKYLDIGHET TILL HÖGST 50 AMERIKANSKA DOLLAR (50 USD)
ELLER DET TOTALA BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR PROGRAMVARAN.
STÖRSTA BELOPP GÄLLER.

3.3

Förhandsversioner av PROGRAMVARAN kan ha vissa begränsningar, som till exempel att
den endast kan användas under en viss begränsad tid och när den tiden har gått
(s.k.”time-out”) riskerar Ni att inte längre åtkomst till eller möjlighet att använda
PROGRAMVARAN. När en time-out inträffar upphör dina rättigheter enligt detta Licensavtal
såvida Ni inte erhåller en ny licens från ABBYY.

3.4

Begränsad PROGRAMVARA som det inte finns någon kommersiell version av.
3.4.1

Begränsad PROGRAMVARA som det inte finns någon kommersiell version utgör den
konfidentiella informationen för ABBYY.

3.4.2

När det gäller begränsad programvara som ännu inte lanserats kommersiellt utfäster
ABBYY inga som helst löften eller garantier för att sådan programvara kommer att
vidareutvecklas eller att en kommersiell version kommer att lanseras eller göras
tillgänglig i framtiden. ABBYY har inte någon uttrycklig eller underförstådd skyldighet att
göra detta, och du bekräftar att ABBYY inte har utfäst några löften eller garantier därom.
ABBYY kommer eventuellt inte att lansera någon programvara som liknar, eller är
kompatibel med, sådan programvara. Följaktligen bekräftar du att all användning,
forskning eller utveckling i anknytning till sådan programvara utförs helt på egen risk.

3.4.3

Du kan skicka feedback till ABBYY om testning och användning av den begränsade
programvaran, inklusive fel eller buggrapporter ("Feedback") och ge ABBYY rättighet till
sådan Feedback, inklusive rätten att använda, publicera och sprida Feedbacken.

3.4.4

Sekretess för begränsad PROGRAMVARA som det inte finns någon kommersiell
version av och dess resultat:
3.4.4.1 Du accepterar att inte lämna ut kompletterande skriftlig, muntlig eller
elektronisk information som lämnas ut till dig av ABBYY till den begränsade
mjukvaran som inte har lanserats kommersiellt. Information om kvaliteten på
den begränsade PROGRAMVARAN eller kvaliteten på resultaten som erhålls
genom användning av sådan begränsad PROGRAMVARA, feedback och
information om programfel och andra problem som Ni upptäcker i den
begränsade PROGRAMVARAN för vilken det inte finns någon kommersiell

version är konfidentiell och tillhör ABBYY.
3.4.5

Ni får inte offentliggöra konfidentiell information. Med ”offentliggöra” avses att för tredje
part, över ett nätverk eller på annat sätt visa, beskriva, leasa, låna ut, hyra ut, tilldela,
överlåta eller erbjuda åtkomst till konfidentiell information oavsett vilken form materialet
har reproducerats i, inklusive verbal kommunikation.

3.4.6

Ni måste vidta rimliga åtgärder för att hålla konfidentiell information konfidentiell samt
förhindra att den offentliggörs.

3.4.7

Ni måste omedelbart informera ABBYY om Ni blir medveten om att konfidentiell
information har offentliggjorts. Om Ni bryter mot de villkor som anges i artiklarna
3.4.4.1–3.4.6 ovan ska Ni kompensera ABBYY för eventuella förluster till följd av
sådana överträdelser.

3.4.8

När du får en nyare version av den begränsade programvaran eller en kommersiell
version av den, oavsett om det är en fristående produkt eller del av en större produkt,
accepterar du att du antingen måste återlämna eller förstöra alla tidigare versioner av
den begränsade programvaran som du har fått från ABBYY.

3.4.9

Om Ni har fått den begränsade PROGRAMVARAN i enlighet med ett separat skriftligt
avtal regleras Er användning av PROGRAMVARAN även av detta avtal. Om någon
bestämmelse i ett separat skriftligt avtal, till exempel ett avtal om ömsesidig sekretess,
strider mot ett annat villkor i innevarande Licensavtal, har det separata skriftliga avtalet
företräde när det gäller PROGRAMVARAN, men endast i den omfattning som krävs för
att lösa konflikten.

4. Programvara som inte får vidareförsäljas
4.1

Om PROGRAMVARAN är märkt med ”Not for Resale” eller ”NFR” får Ni endast använda
PROGRAMVARAN i demonstrations-, verifierings- och testningssyfte.

5. Uppdateringar och tillägg av funktioner
5.1

5.2

Om PROGRAMVARAN betecknas som ”uppdatering” eller ”funktionstillägg” (”tillägg”)
kommer begränsningar av Er användning av PROGRAMVARAN och tillämpningsområdet för
Er licens att bland annat innefatta följande avseenden:
5.1.1

5.1.1 Du måste äga en licens för den förra versionen (vid uppdatering) eller den
uppgraderingsbara versionen (vid funktionstillägg) av programvaran som identifieras av
ABBYY som är berättigad till sådan uppdatering eller funktionstillägg för att använda
programvaran.

5.1.2

5.1.2 PROGRAMVARAN betecknas som ”uppdatering” eller ”funktionstillägg” (”tillägg”)
ersätter och/eller utökar den produkt som ger Er rätt till uppdateringen eller
funktionstillägget.

5.1.3

5.1.3 Ni får endast använda den uppdaterade produkten i enlighet med villkoren i det
Licensavtal som medföljde uppdateringen eller funktionstillägget.

Om PROGRAMVARAN betecknas som ”uppdatering” bekräftar Ni att ABBYY:s eventuella
skyldighet att ge support för den version av PROGRAMVARAN som uppdateras upphör när
uppdateringen blir tillgänglig.

6. Uppgraderingar
6.1

Om PROGRAMVARAN betecknas som ”uppgraderinguppdatering” kommer begränsningar

av Er användning av PROGRAMVARAN och tillämpningsområdet för Er licens att bland
annat innefatta följande avseenden:
6.1.1

PROGRAMVARAN som berättigade dig till uppgradering får i enlighet med villkoren i
slutanvändaravtalet bara användas på samma dator efter uppdateringen såvida inte
annat anges i ett separat uppdateringsavtal mellan dig och ABBYY eller en
ABBYY-partner, och utom de fall där artikel 6.1.1.1 i detta slutanvändaravtal gäller.

6.1.1.1

6.1.2

Den här artikeln gäller om båda de följande villkoren uppfylls till följd av en
uppdatering från en gammal version av PROGRAMVARAN till den aktuella
versionen som regleras av detta slutanvändaravtal: (i) artikel 16.6 i detta
slutanvändaravtal gäller och (ii) du har köpt uppgraderingen till ett rabatterat pris i
jämförelse med ordinarie pris på den aktuella versionen av PROGRAMVARAN,
och att du fick rabatten på villkor av uppdatering till PROGRAMVARANS aktuella
version. Om båda de ovanstående villkoren uppfylls så upphör din rätt att använda
den gamla versionen av PROGRAMVARAN och du måste avsluta all användning
av den och avinstallera den helt från din dator eller ditt lokala nätverk. I annat fall
upphävs slutanvändaravtalet och ingen licens för den aktuella versionen av
PROGRAMVARAN beviljas tills du betalar mellanskillnaden mot summan du
betalat för uppgraderingen och priset på den aktuella versionen av
PROGRAMVARAN.

Användning av PROGRAMVARAN som utgjort grunden för Ditt berättigande till
uppgraderingen kan vara förbjuden enligt ett skriftligt avtal mellan Er och ABBYY eller
ABBYY:s partner.

7. Teknisk support och underhåll
7.1

Ni kan förses med teknisk support, underhåll eller konsulttjänster relaterade till
PROGRAMVARAN (”Supporttjänster”) i enlighet med villkoren i ABBYY:s aktuella
supportpolicy, men Ni kan även ha rätt till andra slags supporttjänster än de som anges i
ABBYY:s supportpolicy, i enlighet med ett skriftligt avtal som fullgjorts mellan Er och ABBYY
eller ABBYY:s partner när det gäller sådana supporttjänster.

7.2

De allmänna villkoren i ABBYY:s supportpolicy publiceras på ABBYY:s webbplats,
www.abbyy.com. ABBYY förbehåller sig rätten att ändra supportpolicyn när som helst utan
förvarning.

7.3

Utöver de allmänna villkoren kan ABBYY ha regionspecifika supportpolicydokument som kan
vara reglerade i separata avtal.

7.4

All tilläggsprogramkod och alla komponenter i PROGRAMVARAN som levereras till dig som
en del av supporttjänsterna skall anses vara en del av PROGRAMVARAN och underställd
villkoren i detta Licensavtal.

7.5

För att få tillgång till supporttjänster kan du bli ombedd att ge ABBYY information om
kännetecknena för din hårdvara, serienummer på din PROGRAMVARA och vissa
personuppgifter som namn, företagsnamn (om tillämpligt), adress, telefonnummer och
e-postadress. ABBYY kan komma att använda ovannämnd information i enlighet med
paragraf 18.1 i Licensavtalet.

8. Ägarskap
8.1

Ingen äganderätt till någon av ABBYY:s immateriella rättigheter (inklusive programvara och
eventuella patent, varumärken eller upphovsrättigheter för ABBYY) överförs till Er. Ni får inte,
på något sätt, under eller efter avtalstiden, använda eller göra anspråk på rätten till något
namn, logotyp, varumärke, mönster eller motiv som ägs av ABBYY eller något namn, logotyp,

varumärke, mönster eller design som liknar dem.
8.2

Ingen äganderätt till någon av Dina immateriella rättigheter (inklusive programmet och
eventuella patent, varumärken och upphovsrätter som tillhör Er) överförs till ABBYY.

8.3

PROGRAMVARAN innehåller värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som
tillhör ABBYY och tredje parter och skyddas av upphovsrättslagar, inklusive, men inte
begränsat till, upphovsrättslagar i USA, rysk lagstiftning, internationella lagar och tillämpliga
lagar i landet där PROGRAMVARAN används.

8.4

Äganderätter och immateriella rättigheter i och till innehåll som inte ingår i
PROGRAMVARAN, men som kan bli tillgängligt vid användning av PROGRAMVARAN, tillhör
respektive ägare och innehållet kan vara skyddat av upphovsrätt eller annan immaterialrätt
och internationella avtal. Detta Licensavtal ger dig inga immateriella rättigheter.

9. Begränsad garanti. Ansvarsfriskrivning
9.1

Om lagstiftningen i det land som Ni har införskaffat (köpt) PROGRAMVARAN i kräver det så
garanterar ABBYY endast att mediet som PROGRAMVARAN levereras på är fritt från
material- och tillverkningsfel vid normal användning och endast under den kortaste
garantitiden som föreskrivs i lagen i det land som Ni har införskaffat (köpt)
PROGRAMVARAN med början från inköpsdatumet. Om PROGRAMVARAN införskaffades
(köptes) i något av de länder som nämns i artikel 16.6 är perioden trettio (30) dagar från och
med inköpsdatum.

9.2

FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVSNITT 9 (BEGRÄNSAD
GARANTI, FRISKRIVNINGSKLAUSULER) OCH MED UNDANTAG FÖR EVENTUELL
GARANTI, FÖRSÄKRAN ELLER VILLKOR SOM INTE KAN, ELLER FÅR, AVTALAS
BORT ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG I ER JURISDIKTION
LEVERERAS PROGRAMVARAN, (INKLUSIVE INGÅENDE PROGRAMVARA FRÅN
TREDJE PARTER) INKLUSIVE EVENTUELL PROGRAMVARUDOKUMENTATION,
UPPGRADERINGAR OCH UPPDATERINGAR TILL ER ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH
ABBYY LÄMNAR INGA GARANTIER, FÖRSÄKRINGAR ELLER VILLKOR (VARKEN
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ENLIGT LAG, SEDVANERÄTT ELLER PÅ
NÅGOT ANNAT SÄTT) FÖR SÅDANT SOM ATT TREDJE PARTS RÄTTIGHETER INTE
KRÄNKS, SÄLJBARHET, INTEGRERING, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FÖR ATT PROGRAMVARAN
INTE INNEHÅLLER NÅGRA FEL, UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT
PROGRAMVARAN FUNGERAR KORREKT VID ANVÄNDNING TILLSAMMANS MED
ANNAN PROGRAM- ELLER MASKINVARA. ABBYY GARANTERAR INTE, OCH HAR
INTE MÖJLIGHET ATT GARANTERA, DET RESULTAT SOM NI EVENTUELLT FÅR VID
ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. NI BÄR SJÄLV HELT OCH HÅLLET ANSVARET
FÖR PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. DESSUTOM LÄMNAR ABBYY
INGEN GARANTI FÖR EVENTUELLA PROGRAMVARUPRODUKTER FRÅN TREDJE
PART SOM EVENTUELLT TILLHANDAHÅLLS GENOM PROGRAMVARAN.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 ABBYY KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADOR,
AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN
INFORMATION, SKADESTÅNDSANSPRÅK ELLER ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER,
FÖLJDSKADOR, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER ANNAN
PENNINGFÖRLUST SOM UPPSTÅR SOM EN KONSEKVENS AV, ELLER I SAMBAND
MED, ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR SOM EN
FÖLJD AV EVENTUELLA FEL ELLER FELTRYCK I PROGRAMVARAN, ÄVEN OM
ABBYY HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN FÖRLUST, SÅDANA
SKADOR, ANSPRÅK ELLER KOSTNADER. EJ HELLER KAN ABBYY HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR SKADESTÅNDSANSPRÅK FRÅN TREDJE PART. FÖREGÅENDE

BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS
AV TILLÄMPLIGA LAGAR I DEN JURISDIKTION SOM NI TILLHÖR. ABBYY:S ENDA
OCH TOTALA SKADESTÅNDSANSVAR ENLIGT, ELLER I SAMBAND MED, DETTA
LICENSAVTAL ÄR BEGRÄNSAT TILL DET INKÖPSPRIS SOM, I FÖREKOMMANDE
FALL, URSPRUNGLIGEN HAR BETALATS FÖR PROGRAMVARAN.
11. Friskrivning från och begränsningar i garantiansvar för användare i Tyskland och Österrike
11.1 Om Ni har köpt ditt exemplar av PROGRAMVARAN i Tyskland eller Österrike och vanligtvis
är bosatt i något av dessa länder garanterar ABBYY, i enlighet med tysk lagstiftning, att
PROGRAMVARAN tillhandahåller de funktioner som anges i dokumentationen som ingår i
PROGRAMVARAN (de ”överenskomna funktionerna”) under den begränsade garantiperiod
som följer efter att PROGRAMVARAN har mottagits och när PROGRAMVARAN används
med rekommenderad maskinvarukonfiguration. Med begränsad garantiperiod avses i denna
artikel ett (1) år om Ni är företagsanvändare eller juridisk person och två (2) år om Ni inte är
företagsanvändare. Icke-väsentlig avvikelse från de överenskomna funktionerna beaktas inte
och ger inte några garantirättigheter. Denna begränsade garanti gäller inte för
PROGRAMVARA som tillhandahålls gratis, exempelvis uppdateringar, förhandsversioner,
testversioner, provexemplar, exemplar av PROGRAMVARAN märkta med ”Ej för
vidareförsäljning” eller liknande eller för PROGRAMVARA som har ändrats av Er i sådan
utsträckning att ändringarna har orsakat fel. Om Ni vill åberopa garantin under den
begränsade garantiperioden måste Ni, på vår bekostnad, återlämna PROGRAMVARAN och
inköpskvittot till inköpsstället. Om funktionerna i PROGRAMVARAN avviker väsentligt från de
överenskomna funktionerna har ABBYY rätt att (genom återställning och efter eget godtycke)
reparera eller byta ut PROGRAMVARAN. Om detta misslyckas har Ni rätt till en reducering
av inköpspriset (reducering) eller rätt att upphäva köpet (upphävande). Kontakta ABBYY:s
kundtjänst i Tyskland vid behov av ytterligare garantiinformation: ABBYY Europe GmbH,
Landsberger Str. 300, 80687 München, tel: +49 89 69 33 33 0, fax: +49 89 69 33 33 300.
11.2 Om Ni har köpt Ert exemplar av PROGRAMVARAN i Tyskland eller Österrike och vanligtvis
är bosatt i något av dessa länder, gäller följande:
11.2.1 Enligt bestämmelserna i artikel 11.2.2 begränsas ABBYY:s lagstadgade ansvar för
skador på följande sätt: (i) ABBYY ska endast hållas ansvarigt upp till det
skadeståndsbelopp som är förutsebart vid köpeavtalets ingång med avseende på
skador som orsakats av ett försumligt brott mot en väsentlig bestämmelse i avtalet och
(ii) ABBYY ska inte hållas ansvarigt för skador som orsakats av ett försumligt brott mot
en icke-väsentlig bestämmelse i avtalet.
11.2.2 Den ansvarsbegränsning som anges i paragraf 11.2.1 gäller inte för eventuella
obligatoriska lagstadgade skyldigheter, särskilt med avseende på den tyska
produktansvarslagen, skyldighet att påta sig en särskild garanti eller ansvar för
uppsåtligt orsakade personskador.
11.2.3 Ni måste vidta alla rimliga åtgärder för att undvika och minska skador, särskilt genom att
säkerhetskopiera PROGRAMVARAN och dina data på datorn i enlighet med
bestämmelserna i detta Licensavtal.
12. Friskrivning från och begränsningar i garantiansvar för användare i Australien
Om Ni har köpt Ert exemplar av PROGRAMVARAN i Australien och vanligtvis är bosatt i något av dessa
länder, gäller följande:
12.1.1 ABBYY:s varor åtföljs av garantier som inte kan exkluderas enligt australiensisk
konsumenträtt. Du har rätt till ersättning eller återbetalning i händelse av grövre fel och
som kompensation för annan förlust eller skada som rimligen kan förutses. Du har
också rätt till att få varorna reparerade eller ersatta om de inte visar sig vara av

acceptabel kvalitet och felet inte kan anses grovt.
12.1.2 där ABBYY utger ytterligare uttryckliga garantier avseende PROGRAMVARAN räknas
de förmåner du erhåller i och med dessa garantier som tillägg till dina övriga rättigheter
och gottgörelser enligt den australiensiska konsumenträtten. För att göra ett garantikrav
måste du returnera PROGRAMVARAN till egen kostnad och bevisa köpet på den plats
där köpet ägde rum. Om det inte är möjligt att returnera PROGRAMVARAN måste den
göras tillgänglig för översyn av ABBYY eller dess representant. Inget krav är giltigt enligt
garantin om PROGRAMVARAN inte har testats och bedömts defekt av ABBYY enligt
garantins villkor. Om PROGRAMVARAN bedöms vara defekt (efter ABBYY:s egen
bedömning) har ABBYY rätt (efter egen bedömning) att reparera eller ersätta
PROGRAMVARAN. För mer information om garantin, var vänlig kontakta ABBYY PTY
Ltd.: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park Street, SYDNEY NSW 2000, Australien, tel.:
+61 (02) 9004 7401; e-mail: support@abbyy.com.
12.1.3 i enlighet med dina rättigheter under Competition and Consumer Act 2010 eller
motsvarande konsumentlagstiftning godkänner du att ABBYY inte kan hållas ansvarigt
för något krav från din sida (oavsett om det bygger på avtalsbrott, skadevållande,
lagbrott eller något annat) för alla direkta, särskilda och indirekta skador eller
följdskador, vilket innefattar, men inte är begränsat till, förlust av vinst, avtal, inkomst
eller data, till följd av tillhandahållandet av PROGRAMVARA, eller av andra varor eller
tjänster enligt detta avtal eller annat skriftligt avtal mellan dig och ABBYY eller
ABBYY-partner, oavsett om skadan orsakats av brott eller underlåtenhet från ABBYY:s
sida, eller någon annan försummelse från ABBYY:s sida. Det maximala ansvaret som
ska kunna tillskrivas ABBYY eller dess partners enligt detta avtal, eller något annat
skriftligt avtal som ingås mellan dig och ABBYY eller någon av ABBYY:s partners, för
alla brott eller försummelser i förhållande till avtalet ska begränsas till beloppet femtio
amerikanska dollar (50 USD) eller den totala summan du betalade för
PROGRAMVARAN, vilket som än är störst.
12.1.4 Om Competition and Consumer Act 2010 (eller motsvarande lagstiftning) gäller och
medger begränsning av ansvaret för brott mot garantin enligt lag ska ABBYY:s ansvar
begränsas, om det så väljer, till
12.1.4.1

ett eller flera av följande alternativ när det gäller varor: (i) ersättning av varorna
eller tillhandahållande av motsvarande varor; (ii) reparation av varorna; (iii)
betalning av kostnaderna för att ersätta varorna eller för att anskaffa motsvarande
varor; eller (iv) betalning av kostnaderna för att reparera varorna; och

12.1.4.2

när de gäller tjänster: (i) tillhandahållande av tjänsterna igen; (ii) betalning av
kostnaderna för att få tjänsterna tillhandahållna igen.

12.1.5 Alla villkor i detta avtal som begränsar eller exkluderar något villkor eller garanti,
uttryckligen eller underförstått, eller ABBYY:s ansvar, ska gälla i den utsträckning som
medges av australiensisk lag och inte tolkas som en exkludering, kvalificering eller
begränsning av dina lagstadgade rättigheter eller gottgöranden till följd av brott mot
någon underförstådd bestämmelse i detta avtal där sådant exkluderande, definition eller
begränsning vore förbjudet enligt lag.
12.1.6 Om du är konsument (enligt Competition and Consumer Act 2010) finns det inget i detta
avtal som begränsar, inskränker eller ändrar dina rättigheter eller gottgörelser mot
ABBYY vid brott mot en lagstadgad garanti enligt australiensisk konsumenträtt, om
sådan begränsning, inskränkning eller ändring vore förbjuden enligt Competition and
Consumer Act 2010.

13. Ytterligare begränsningar för PROGRAMVARA införskaffad i USA

13.1 Användning av myndigheter. Den Licensierade Programvaran och tillhörande
dokumentation är ”Kommersiellt material”, enligt begreppets definition i 48 C.F.R. §2.101,
som består av ”kommersiell programvara för dator” och ”dokumentation till kommersiell
programvara för dator”, enligt användningen av dessa termer används i 48 C.F.R. §12.212 or
48 C.F.R. §227.7202, i mån av tillämplighet. I enlighet med 48 C.F.R. §12. 212 eller 48
C.F.R. §227.7202-1 till 227.7202-4, i mån av tillämplighet, licensieras den kommersiella
programvaran för dator och dess dokumentation till endast till slutanvändare i den
amerikanska regeringen (a) som kommersiella objekt och (b) med de rättigheterna som
beviljas till alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren häri. Opublicerad ensamrätt
förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA.
14. Exportregler. Ni godkänner att Ni inte får exportera eller återexportera PROGRAMVARAN eftersom
det strider mot exportlagarna i de länder där PROGRAMVARAN har köpts eller anskaffats. Ni intygar
också att gällande lagstiftning inte förbjuder Er att ta emot PROGRAMVARAN.
15. Programvara från tredje part

15.1 Inbäddade typsnitt
Typsnittsprogram omfattas av upphovsrätt och upphovsrättsinnehavaren kan ange villkor för
hur ett typsnittsprogram får användas. Ett av villkoren kan vara att Ni måste ha ett licensierat
exemplar av typsnittsprogrammet för att få bädda in typsnittet i en PDF-fil. ABBYY är under
inga omständigheter ansvarigt för skador som beror på eller uppstår i anslutning till Er
användning av inbäddade typsnitt.
15.2 Datalogics-programvara och Adobe-produkter
15.2.1 Copyright 2000 - 2012 Datalogics, Inc.
Copyright © 1984 - 2012 Adobe Systems Incorporated och deras licenstagare. Med
ensamrätt.
15.2.2 Begreppet ”Datalogics-programvara och Adobe-produkter” betyder programvara från
Datalogics och produkter från tredje part (inklusive Adobe-produkter) och relaterad
dokumentation samt eventuella uppgraderingar, ändrade versioner, uppdateringar,
tillägg och kopior av dessa.
15.2.3 Du bekräftar och accepterar att licensgivaren är ägare av viss äganderättsskyddad
information och immateriella rättigheter som ingår i programvaran och dokumentationen.
Sådana tredje parts licensgivare är förmånstagare med rätt att genomdriva ABBYY: s
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal och att söka lämpliga juridiska och rättvisa
rättsmedel, inklusive men inte begränsat till, skadestånd och förelägganden, för dina
brott mot dessa skyldigheter.
15.2.4 Beviljande av licens och restriktioner. ABBYY ger Er icke-exklusiv rätt att använda
programvaran från Datalogics och produkter från Adobe i enlighet med villkoren i
Licensavtalet. Du får göra en säkerhetskopia av Datalogics-programvaran och
Adobe-programvaran förutsatt att säkerhetskopian inte installeras eller används på en
annan dator.
15.2.5 Immateriella rättigheter. Datalogics-programvaran och Adobe-produkter som ingår i
programvaran som ägs av Datalogics, Adobe och tredje parter och deras leverantörer,
liksom deras struktur, organisation och kod är värdefulla affärshemligheter som tillhör
Datalogics, Adobe och tredje parter och deras leverantörer. Datalogics- och
Adobe-programvaran skyddas av upphovsrättslagar i USA och internationella lagar. Du
får inte kopiera Datalogics- och Adobe-programvaran utöver det som anges i detta
Licensavtal. Alla kopior som Ni tillåts att göra i enlighet med detta Licensavtal lyder
under samma copyright och andra äganderätter som programvaran från Datalogics och

Adobe. Ni accepterar att inte justera, anpassa, omvandla, bakåtkonstruera,
dekompilera, disassemblera eller på annat sätt försöka avslöja källkoden i
programvaran från Adobe och Datalogics. Utöver vad som anges ovan överlåter detta
Licensavtal inte rätten till de immateriella rättigheter som ingår i Datalogics- och
Adobe-programvaran till Er.
15.2.6 Typsnittslicens. Du kan bädda in kopior av typsnittsprogramvaran i din elektroniska
dokument för utskrift, visning och redigering av dokumentet. Inga andra rättigheter till
inbäddning underförstås eller tillåts under denna licens.
15.2.7 Garanti. ABBYY MED PARTNER KOMMER INTE OCH KAN INTE GARANTERA VILKA
RESULTAT DU FÅR GENOM ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN.
15.2.8 Exportregler. Du accepterar att Adobe-programvaran inte får transporteras, överlåtas
eller exporteras till något land eller användas på något sätt som är förbjudet i USA:s
Export Administration Act eller andra lagar, begränsningar eller regleringar för export
(gemensamt benämnda ”Exportlagar”). Om Adobe-programvaran identifieras som
exportkontrollvara som lyder under Exportlagarna intygar och garanterar du att du inte
är medborgare eller på annat sätt registrerad i ett land som omfattas av embargo eller är
förbjuden att ta emot Datalogics- och Adobe-programvaran i enlighet med
Exportlagarna. Alla rättigheter att använda programvara från Datalogics och Adobe
beviljas under villkor att rättigheterna förverkas om Ni inte uppfyller villkoren i detta
Licensavtal
15.2.9 Gällande lag. I de fall som beskrivs i avsnittet lyder inte detta Licensavtal under
lagvalsreglerna i någon jurisdiktion eller under FN-konventionen angående avtal om
internationella köp av varor, som uttryckligen inte tillämpas.
15.2.10 Allmänna bestämmelser Detta Licensavtal påverkar inte parternas lagstadgade
rättigheter som konsumenter.
15.2.11 Varumärken. Varumärken som förekommer här är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör respektive ägare i USA och/eller andra länder.
15.3 Programvara från Caminova
15.3.1 Du får inte själv eller möjliggöra för andra att bakåtkompilera, disassemblera,
dekompilera, (d.v.s. reproducera och omvandla objektkod till källkod) eller på något
annat sätt försöka utläsa källkoden till PROGRAMVARAN eller delar av den på ett
sådant sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag som utan hinder av denna
begränsning. Om sådana aktiviteter enligt tillämplig lag inte får begränsas får
information som erhålls vid dessa aktiviteter inte lämnas ut till tredje part utom i de fall
då lagen så kräver. Dessutom måste sådan information omedelbart meddelas till
ABBYY. All sådan information är konfidentiell och tillhör ABBYY.
15.3.2 Du får inte använda PROGRAMVARAN för att erbjuda betalda eller kostnadsfria
tolknings-, konverterings-, skannings- eller jämförelsetjänster för dokument, och/eller
distribuera resultat, eller ge åtkomst till resultat, från användning av PROGRAMVARAN
som en del av en annan tjänst , där tolkning, konvertering, skanning eller översättning
av dokument ingår, till någon tredje part om du inte först har ingått ett skriftligt avtal med
ABBYY.
15.3.3 ABBYY LÄMNAR INGA GARANTIER, FÖRSÄKRINGAR ELLER VILLKOR (VARKEN
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ENLIGT LAG, SEDVANERÄTT ELLER
PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT) FÖR SÅDANT SOM ATT TREDJE PARTS RÄTTIGHETER
INTE KRÄNKS, SÄLJBARHET, INTEGRERING, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET
ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FÖR ATT
PROGRAMVARAN INTE INNEHÅLLER NÅGRA FEL, UPPFYLLER DINA KRAV

ELLER ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR KORREKT VID ANVÄNDNING
TILLSAMMANS MED ANNAN PROGRAM- ELLER MASKINVARA. ABBYY
GARANTERAR INTE, OCH HAR INTE MÖJLIGHET ATT GARANTERA, DET
RESULTAT SOM NI EVENTUELLT FÅR VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. NI
BÄR SJÄLV HELT OCH HÅLLET ANSVARET FÖR PROGRAMVARANS KVALITET
OCH PRESTANDA. DESSUTOM LÄMNAR ABBYY INGEN GARANTI FÖR
EVENTUELLA PROGRAMVARUPRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM
EVENTUELLT TILLHANDAHÅLLS GENOM PROGRAMVARAN.
15.3.4 ABBYY KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR
SKADOR, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION
ELLER ANNAN INFORMATION, SKADESTÅNDSANSPRÅK ELLER ERSÄTTNING
FÖR KOSTNADER, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR
ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSVINST ELLER ANNAN PENNINGFÖRLUST SOM
UPPSTÅR SOM EN KONSEKVENS AV, ELLER I SAMBAND MED, ANVÄNDNING AV
PROGRAMVARAN, ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR SOM EN FÖLJD AV
EVENTUELLA FEL ELLER FELTRYCK I PROGRAMVARAN, ÄVEN OM ABBYY HAR
INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN FÖRLUST, SÅDANA SKADOR,
ANSPRÅK ELLER KOSTNADER. EJ HELLER KAN ABBYY HÅLLAS ANSVARIGT
FÖR
SKADESTÅNDSANSPRÅK
FRÅN
TREDJE
PART.
FÖREGÅENDE
BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM
TILLÅTS AV TILLÄMPLIGA LAGAR I DEN JURISDIKTION SOM NI TILLHÖR.
ABBYY:S ENDA OCH TOTALA SKADESTÅNDSANSVAR ENLIGT, ELLER I
SAMBAND MED, DETTA LICENSAVTAL ÄR BEGRÄNSAT TILL DET INKÖPSPRIS
SOM, I FÖREKOMMANDE FALL, URSPRUNGLIGEN HAR BETALATS FÖR
PROGRAMVARAN.
15.3.5 Begränsningar för PROGRAMVARA anskaffad i USA
15.3.5.1

Användning av myndigheter. Om PROGRAMVARAN används av USA:s regering
eller någon av dess instanser gäller följande kompletterande villkor: (1) ”Restricted
Computer Software”, enligt definitionen i klausulen ”Rights in Data-General” i
Federal Acquisition Regulations 52.227-14 och (2) all användning, allt
mångfaldigande och avslöjande från regeringen omfattas av restriktioner i
underparagraf (с)(1)(ii) i klausulen ”Rights in Technical Data and Computer
Software” i DFARS252.227-7013.

15.3.5.2

Exportregler. Ni godkänner att Ni inte får exportera eller återexportera
PROGRAMVARAN eftersom det strider mot exportlagarna i de länder där
PROGRAMVARAN har köpts eller anskaffats. Ni intygar också att gällande
lagstiftning inte förbjuder Er att ta emot PROGRAMVARAN.

15.3.6 Kod från tredje part. Den text i Cuminas rättsliga anmärkningar som för närvarande
gäller finns på https://www.cuminas.jp/sdk/fullegalnotes.html.

15.4 OpenSSL
15.4.1 OpenSSL-licens.
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.
Den här produkten innehåller PROGRAMVARA som utvecklats av OpenSSL Project för
användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
Copyright (C) 1995 - 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Med ensamrätt.
Denna produkt innehåller kryptografisk programvara som skrivits av Eric Young

(eay@cryptsoft.com).
Eric Young är upphovsman till de delar av biblioteket som används.
Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright (c) 1998 - 2016 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.
Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan
ändring, är tillåtna under förutsättning att följande villkor
uppfylls:
1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla copyrightmeddelandet ovan,
denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
2. Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande,
denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul
i dokumentationen och/eller annat material som medföljer
distributionen.
3. Allt reklammaterial som nämner funktioner eller användning av denna
programvara måste visa följande erkännande:
”Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL Project
för att användas i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
4. Namnen ”OpenSSL Toolkit” och ”OpenSSL Project” får inte användas för att
göra reklam eller främja produkter som härrör från denna programvara utan
föregående skriftligt tillstånd. Om Ni vill ha ett skriftligt tillstånd kan Ni kontakta
openssl-core@openssl.org.
5. Produkter som härrör från denna programvara kan inte kallas ”OpenSSL”
och ”OpenSSL” kan inte heller visas i deras namn utan skriftligt
tillstånd från OpenSSL Project.
6. Vidaredistribution av alla slag måste bära följande
erkännande:
”Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL Project
för att användas i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV OpenSSL PROJECT ”I BEFINTLIGT
SKICK” OCH ALLA
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT
SYFTET AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OpenSSL PROJECT
ELLER
DESS MEDARBETARE HÅLLAS
INDIREKTA, TILLFÄLLIGA,

ANSVARIGA

FÖR

EVENTUELL

DIREKTA,

SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADA (INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT
TJÄNSTER;

TILL

ANSKAFFNING

FÖRLUST AV ANVÄNDNING,
VERKSAMHETEN)

DATA

AV

ELLER

ERSÄTTNINGSVAROR

VINST;

ELLER

ELLER

AVBROTT

I

OAVSETT ORSAK OCH TEORETISKT ANSVAR, OAVSETT OM DET ÄR AVTALAT,
GENOM
STRIKT
ANSVAR
FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT)

ELLER

ERSÄTTNINGSRÄTT

SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT GENOM
PROGRAMVARA, ÄVEN OM INFORMERAD

ANVÄNDNING

(INKLUSIVE

AV

DENNA

OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Den här produkten innehåller kryptografisk PROGRAMVARA som är skriven av Eric
Young
(eay@cryptsoft.com). Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

15.4.2 Original OpenSSLeay-licens.

Copyright (C) 1995 - 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Med ensamrätt.
Detta paket är en SSL-implementation skriven
av Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementationen är skriven så att den överensstämmer med Netscapes SSL.
Detta bibliotek är gratis för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk så länge

som följande villkor följs. Följande villkor:
gäller all kod som finns i denna distribution, vare sig det är RC4, RSA,
lhash, DES, osv.; inte bara SSL-koden. Dokumentationen för SSL
som medföljer denna distribution omfattas av samma upphovsrättsliga villkor
förutom att innehavaren är Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright är fortfarande Eric Young, och därmed får inga upphovsrättsmeddelanden i
koden tas bort.
Om detta paket används i en produkt ska Eric Young ges erkännande som upphovsman
till delarna av biblioteket som används.
Detta kan ske i form av ett textmeddelande vid programstart eller
i dokumentationen (online eller text) som medföljer paketet.

Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan
ändring, är tillåtna under förutsättning att följande villkor
uppfylls:
1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla copyrightmeddelandet,
denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
2. Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande,
denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i
dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
3. Allt reklammaterial
PROGRAMVARA

som

nämner

funktioner

eller

användning

av

denna

måste visa följande bekräftelse:
”Denna produkt innehåller kryptografisk programvara som skrivits av
Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
Ordet ”kryptografisk” kan utelämnas om rutinerna från det bibliotek som används inte är
kryptografiskt relaterade.
4. Om du tar med någon Windows-specifik kod (eller derivat därav) från
applikationskatalogen (applikationskod), måste du inkludera ett erkännande:
Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV ERIC YOUNG ”I BEFINTLIGT
SKICK” OCH
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE
AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMANNEN ELLER
BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA
FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR
(INKLUSIVE,
MEN
ERSÄTTNINGSVAROR

INTE

BEGRÄNSAT

TILL

ANSKAFFNING

AV

ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER
AVBROTT I VERKSAMHETEN)
OAVSETT ORSAK OCH TEORETISKT ANSVAR, OAVSETT OM DET ÄR AVTALAT,
STRIKT
ANSVAR ELLER ERSÄTTNINGSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT)
SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT
AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN,
MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN

ÄVEN

OM

INFORMERAD

OM

SKADA.

Licens- och distributionsvillkoren för alla offentligt tillgängliga versioner eller
härledningar av denna kod kan inte ändras, d.v.s. den här koden kan inte bara kopieras
och läggas till under en annan distributions licens.
15.5 PDF-XChange
15.5.1 Beviljande av licens och restriktioner. ABBYY ger Er en icke-exklusiv rätt att använda
den PDF-XChange som ingår i PROGRAMVARAN i enlighet med villkoren i detta
Licensavtal. Det är tillåtet att göra en säkerhetskopia av PDF-XChange som ingår i
PROGRAMVARAN under förutsättning att denna säkerhetskopia inte installeras eller
används på någon dator.
15.5.2 Immateriella rättigheter. PDF-XChange som ingår i PROGRAMVARAN ägs av Tracker
Software Products Ltd och dess underleverantörer. Dess struktur, uppbyggnad och kod
är värdefulla affärshemligheter som tillhör Adobe och dess underleverantörer.
PDF-XChange skyddas av upphovsrättslagar i USA och internationella lagar. Det är inte
tillåtet att kopiera PDF-XChange-programvaran som ingår i PROGRAMVARAN utöver
vad som anges i detta Licensavtal. Alla kopior Ni äger rätt att göra i enlighet med detta
Licensavtal måste innehålla samma upphovsrätts- och övriga ägarinformation som
förekommer på eller i PROGRAMVARAN. Ni förbinder er att inte förändra, anpassa,

översätta, bakåtkonstruera, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt knäcka
källkoden till den PDF-XChange-programvara som ingår i PROGRAMVARAN. Utöver
vad som anges ovan överlåter detta Licensavtal inte rätten till de immateriella rättigheter
som ingår i PDF-XChange-programvaran till Er.
15.5.3 Exportregler. Ni förbinder Er härmed att inte skicka, överföra eller exportera Tracker
Software Products Ltd-programvaran som ingår i PROGRAMVARAN till länder som
omfattas av förbud eller använda den på sätt som är förbjudna enligt USA:s Export
Adminstration Act eller andra allmänna exportlagar, restriktioner och regleringar
(hädanefter
benämnda
”Exportlagar”).
Vidare
förbinder
Ni
er,
om
PDF-XChange-programvaran som ingår i PROGRAMVARAN regleras av
exportrestriktioner i enlighet med Exportlagarna, att styrka att Ni inte är medborgare
eller baserad i ett land som USA infört embargo mot eller på annat sätt förhindrad enligt
Exportlagarna att ta emot den PDF-XChange-programvara som ingår i
PROGRAMVARAN. Rätten att använda PDF-XChange-programvaran som ingår i
PROGRAMVARAN upphävs om Ni inte uppfyller villkoren i detta Licensavtal.
15.5.4 Varumärken. PDF-XChange drivrutiner är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Tracker Software Products Ltd i Storbritannien, Kanada och
andra länder.
15.6 Chrome V8
Copyright 2006-2011, V8-projektets upphovsmän. Med ensamrätt.
Copyright 2014, V8-projektets upphovsmän. Med ensamrätt.
Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan
ändring, tillåts under förutsättning att följande villkor
uppfylls:
* Vidaredistribution av källkod måste innehålla copyrightmeddelandet ovan,
denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
* Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående
copyrightinformation, denna lista med villkor och följande
ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som medföljer
distributionen.
* Varken namnet på Google Inc. eller namnen på dess
bidragsgivare kan användas för att stödja eller främja produkter som härrör
från denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd.
DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
BIDRAGSGIVARE
”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT

TILL,

UNDERFÖRSTÅDDA

GARANTIER

OM

SÄLJBARHET

OCH

LÄMPLIGHET FÖR
ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL AVSÄGS.
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN

UNDER

INGA

OMSTÄNDIGHETER

SKA

ELLER BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA,
TILLFÄLLIGA,
SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADA (INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER;
FÖRLUST AV ANVÄNDNING
DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAK OCH
ALLT
TEORETISKT ANSVAR, VARE SIG AVTALAT, GENOM STRIKT ANSVAR ELLER
ERSÄTTNINGSRÄTT
(INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT GENOM
ANVÄNDNING
AV DENNA PROGRAMVARA ÄVEN OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR
MEDDELATS.
15.7 Chrome V8 / Strongtalk
Copyright (c) 1994 - 2006 Sun Microsystems Inc.
Med ensamrätt.
Vidaredistribution och användning i källformat och binärt format, med eller utan
ändring, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:
Vidaredistributioner av källkod måste ha kvar ovanstående copyrightmeddelande, denna lista
över villkor och följande friskrivningsklausul.
Vidaredistribution i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista
över villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller övrigt material som
medföljer distributionen.
Varken namnet på Sun Microsystems eller namnet på dess bidragsgivare får användas för att
stödja eller lansera produkter härledda ur denna PROGRAMVARA utan i förväg inhämtat
särskilt skriftligt tillstånd.
DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
BIDRAGSGIVARE ”I
BEFINTLIGT SKICK” OCH ALLA UTTRYCKLIGA
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL,

ELLER

UNDERFÖRSTÅDDA

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT
SYFTET
AVSÄGS.
UNDER
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER

INGA

OMSTÄNDIGHETER

SKA

DESS MEDARBETARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA,
SPECIELLA,
EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL,
ANSKAFFNING
ANVÄNDNING,

AV

ERSÄTTNINGSVAROR

ELLER

TJÄNSTER;

FÖRLUST

AV

DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAK OCH
ALLT TEORETISKT
ANSVAR, VARE SIG AVTALAT, GENOM STRIKT ANSVAR ELLER ERSÄTTNINGSRÄTT
(INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT GENOM
ANVÄNDNING
AV DENNA PROGRAMVARA ÄVEN OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR
MEDDELATS.

15.8 Adobe Glyph List
15.8.1 Copyright (c) 1997, 1998, 2002, 2007 Adobe Systems Incorporated
Tillstånd beviljas härmed, gratis, till alla som anskaffar en kopia av denna
dokumentationsfil att använda, kopiera, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller
sälja kopior av dokumentationen, liksom att tillåta andra att göra samma sak, förutsatt
att:
– Ingen ändring, redigering eller andra ändring av detta dokument tillåts; och
– Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska tas med i alla
kopior av dokumentationen.
Tillstånd beviljas härmed, gratis, till alla som anskaffar en kopia av denna
dokumentation, att skapa sina egna bearbetningar av innehållet i detta dokument för att
använda, kopiera, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja de härledda
verken, och att tillåta andra att göra detsamma, under förutsättning att det härledda
verket inte framställs som en kopia eller versionen av detta dokument.
Adobe är inte skadeståndsskyldigt till någon part för förlust av inkomst eller vinst, eller
för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador, eller andra liknande skador,
oavsett om de beror på åtalbar handling (inklusive, utan begränsning, försummelse eller
strikt ansvar), avtal eller andra juridiska eller skälig grunder även om Adobe har
underrättats eller hade anledning att känna till möjligheten till sådana skador.
Adobe-materialet tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK”. Adobe friskriver sig specifikt från
alla uttryckliga, lagstadgade och underförstådda garantier avseende material som
Adobe, inklusive, men inte begränsat till, sådana som rör säljbarhet eller lämplighet för
ett visst ändamål eller frihet från intrång i någon tredje parts rättigheter när det gäller
Adobe-materialet.

15.9 Little Color Management System
Copyright (c) 1998 - 2013 Marti Maria Saguer
Tillåtelse medges härmed, utan kostnad, till varje person som erhållit en utgåva av denna

PROGRAMVARA och tillhörande dokumentationsfiler (”PROGRAMVARAN”) att genomföra
affärer med PROGRAMVARAN utan begränsning, inklusive rättigheterna att använda,
kopiera, modifiera, slå ihop, publicera, distribuera, upplåta underlicens och/eller sälja kopior
av PROGRAMVARAN och tillåta detta för personer till vilka PROGRAMVARAN har
levererats under följande villkor:
Ovanstående copyrightmeddelande och detta meddelande om tillåtelse ska finnas med i alla
kopior eller i väsentliga delar av PROGRAMVARAN.
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGON GARANTI
AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AV ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
UPPHOVSMANNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSÄGARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
VARJE KRAV, SKADA ELLER NÅGON ANNAN SKYLDIGHET, VARE SIG I
KONTRAKTSTALAN, GENOM SKADA ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV
PROGRAMVARAN ELLER I ANSLUTNING TILL DENNA, ELLER GENOM ANVÄNDNING
AV ELLER ANNAT FÖRFARANDE MED PROGRAMVARAN.

15.10 Haval
Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation
Med ensamrätt.
Denna kod har härletts från programvara som tillhandahållits till Calyptix Security Corporation
av Yuliang Zheng. Vidaredistribution och användning av källa och binär form, med eller utan
ändringar, tillåts om följande villkor uppfylls:
1. Vidaredistributioner av källkod måste ha kvar ovanstående copyrightmeddelande, denna
lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.
2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna
lista över villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller övrigt material
som medföljer distributionen.
3. Varken namnet på Calyptix Security Corporation eller namnet på dess bidragsgivare får
användas för att stödja eller lansera produkter härledda ur denna PROGRAMVARA utan i
förväg inhämtat särskilt skriftligt tillstånd.
DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
BIDRAGSGIVARNA
I
”BEFINTLIGT
SKICK”
OCH
UTTRYCKLIGA
ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER,
MEN
INTE
BEGRÄNSADE
TILL,
DE
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA AV ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR
ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL FÖRNEKAS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFNING AV
ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, AVBROTT I ANVÄNDNING, FÖRLUST AV
DATA ELLER UTEBLIVNA VINSTER ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) SOM
ORSAKATS OCH ENLIGT VARJE ANSVARSPRINCIP, VARE SIG I KONTRAKT ELLER
GENOM STRIKT ANSVAR, ELLER SKADA (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ
NÅGOT ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA,
ÄVEN OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR MEDDELATS.
15.11 Microsoft Corporation

15.11.1 För att köra C++-applikationer som utvecklats med Microsoft® Visual Studio® 2015
används teknik från Microsoft Corporation eller deras delar (nedan kallad
”Microsoft-teknik”) som anges i punkt 15.11.1.1. Microsoft-teknik distribueras under
licensvillkoren som medföljer Microsoft-tekniken.
15.11.1.1 Teknik från Microsoft Corporation som används i programvaran:
 Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library
© Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft och Visual Studio är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
15.11.1.2 Microsoft-teknik används på licens och säljs inte. Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal ger dig endast vissa rättigheter att använda Microsoft-tekniken.
Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler
rättigheter utöver denna begränsning kan du endast använda Microsoft-tekniken
som uttryckligen tillåtits i Microsofts licensvillkor och detta licensavtal. Därvid
måste du uppfylla alla tekniska begränsningar som gäller för Microsoft-tekniken
som begränsar din användning av den till vissa sätt. Mer information finns på
www.microsoft.com/licensing/userights. Du får inte:
 kringgå tekniska begränsningar i Microsoft-tekniken;
 bakåtkonstruera, dekompilera eller disassemblera Microsoft-tekiken eller på annat
sätt försöka att härleda källkoden till programvaran utom, och enbart, i den
utsträckning: (i) det tillåts av gällande lag, trots denna begränsning; eller (ii) det krävs
för att felsöka ändringar i alla bibliotek som licensierats under GNU Lesser General
Public License som medföljer och är kopplade till Microsoft-tekniken;
 ta bort, minimera, blockera eller ändra alla meddelanden som tillhör Microsoft eller
dess leverantörer i Microsoft-tekniken;
 använda Microsoft-tekniken på sätt som strider mot lagen;
 dela, publicera, hyra ut eller leasa Microsoft-tekniken eller tillhandahålla den till andra
som en fristående värdbaserad lösning;
15.11.1.3 Dokumentation. Varje person som har giltig åtkomst till din dator eller interna
nätverk får kopiera och använda dokumentationen för dina interna
referensändamål.
15.11.1.4 Programvara som inte får säljas. Du får inte sälja programvara som är markerad
”NFR” eller ”Not For Resale” (inte för återförsäljning).
15.11.1.5 Microsoft-teknik kan inkludera komponenter från tredje part med separata rättsliga
meddelanden eller som styrs av andra avtal, vilket eventuellt beskrivs i filen
ThirdPartyNotices som medföljer Microsoft-tekniken. Även om sådana
komponenter styrs av andra avtal gäller även friskrivningarna och begränsningar
när det gäller skadorna nedan.
15.11.1.6 Exportbegränsningar. Microsoft-teknik, online-tjänster, professionella tjänster och
relaterad teknik omfattas av amerikansk exportlagstiftning. Du måste följa alla
tillämpliga internationella och nationella lagar inklusive US Export Administration
Regulations, International Traffic in Arms Regulations, sanktionsprogrammet från
Office of Foreign Assets Control och begränsningar för slutanvändare,
slutanvändning och destination enligt den amerikanska eller andra staten, när det
gäller Microsoft-produkter, tjänster och teknik. Mer information finns på
www.microsoft.com/exporting.

15.11.1.7 Supporttjänster Microsoft kan tillhandahålla supporttjänster för Microsoft-teknik
som beskrivs i www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
15.11.1.8 BEGRÄNSNING PÅ OCH UNDANTAG FÖR SKADOR. DU KAN ENDAST FÅ
SKADESTÅND FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER UPP TILL
DET BELOPPET DU BETALAT FÖR MICROSOFT-TEKNIKEN. DU KAN INTE FÅ
ANDRA SKADESTÅND, INKLUSIVE FÖR FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST,
SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.
Denna begränsning gäller för a) allt som är relaterat till Microsoft-teknik, tjänster,
innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbplatser, eller b) program från tredje
part och krav på avtalsbrott, brott mot garantin, garanti eller villkor, strikt ansvar,
vårdslöshet eller annan skada i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.
Detta gäller även om


reparation, utbyte eller återbetalning för Microsoft-tekniken inte fullständigt
kompenserar dig för förlusterna; eller



Microsoft kände till eller borde ha känt till möjligheten till skadorna.
Vissa stater tillåter inte uteslutande eller begränsning av tillfälliga eller indirekta
skador, varför den ovanstående begränsningen kanske inte gäller Er. De kanske
inte heller gäller dig eftersom ditt land inte tillåter undantag eller begränsning av
oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.

15.11.2 Om du vill bearbeta komprimerade bildfiler, används tekniken från Microsoft Corporation
eller delar av den (nedan kallad ”Microsoft-tekniken”) som anges i punkt 15.11.2.1.
Microsoft-teknik distribueras under licensvillkoren som medföljer Microsoft-tekniken.
15.11.2.1 Teknik från Microsoft Corporation som används i programvaran:
– MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (ALIAS MICROSOFT
WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT)
© 2005-2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft är antingen ett
registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
15.11.2.2 Microsoft-teknik används på licens och säljs inte. Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal ger dig endast vissa rättigheter att använda Microsoft-tekniken.
Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler
rättigheter utöver denna begränsning kan du endast använda Microsoft-tekniken
som uttryckligen tillåtits i Microsofts licensvillkor och detta licensavtal. Därvid
måste du uppfylla alla tekniska begränsningar som gäller för Microsoft-tekniken
som begränsar din användning av den till vissa sätt. Du får inte:
* Använd Microsoft-teknik för andra ändamål än det avsedda. Microsoft-tekniken
syftar till genomförandet av HD Photo-avkodare och/eller avkodare i XML Paper
Specification-produkter som överensstämmer med och stöder filformatet HD
Foto 1.0 (alias Windows Median Photo 1.0-filformatet) enligt de specifikationer
som anges i Microsoft-tekniken.
* publicera Microsoft-teknik för att andra ska kopiera den;
* hyra ut, leasa eller låna ut Microsoft-tekniken;

* överföra Microsoft-tekniken eller dessa Microsoft-licensavtal till tredje part,
annat än vad som uttryckligen tillåts häri.
15.11.2.3 Dokumentation. Varje person som har giltig åtkomst till din dator eller interna
nätverk får kopiera och använda dokumentationen för dina interna
referensändamål. Ingen annan användning eller distribution av dokumentationen
är tillåten.
15.11.2.4 Exportbegränsningar. Microsoft-tekniken är föremål för USA:s exportlagar och
regelverk. Du måste följa alla nationella och internationella exportlagar och
förordningar som gäller för Microsoft-tekniken. Dessa lagar omfatta restriktioner
för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på
www.microsoft.com/exporting.
15.11.2.5 SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom Microsoft-tekniken tillhandahålls ”i befintligt skick
kan inte Microsoft tillhandahålla stödtjänster för den.
15.11.2.6 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Microsoft-teknik används på licens i
befintligt skick. Du bär själv risken med att använda den. Microsoft ger inga
uttryckliga garantier, löften eller villkor. Du kan ha ytterligare rättigheter som
konsument enligt lokal lagstiftning som Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal inte kan ändra. I den utsträckning lokala lagar medger detta utesluter
Microsoft underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte
och frihet från intrång.
15.11.2.7 BEGRÄNSNING AV OCH UTESLUTANDE AV RÄTTSMEDEL OCH
SKADESTÅND. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer
för direkta skador upp till 5,00 USD. Du kan inte få andra skadestånd, inklusive för
följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.
Begränsningen gäller för
* allt som rör Microsoft-tekniken, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts
webbplatser eller program från tredje part; och
* krav på avtalsbrott, brott mot garantin, garanti eller villkor, strikt ansvar,
vårdslöshet eller annan skada i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.
Detta gäller även om Microsoft kände till eller borde ha vetat om möjligheten av
skadeståndet. Ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig
eftersom ditt land inte tillåter undantag eller begränsning av oförutsedda skador,
följdskador eller andra skador.

15.11.3 Om du vill ha stöd för integrering av Microsoft Outlook används Microsoft Corporation
eller delar av den (nedan kallad ”Microsoft-tekniken”) som anges i punkt 15.11.3.1.
Microsoft-teknik distribueras under licensvillkoren som medföljer Microsoft-tekniken.
15.11.3.1 Teknik från Microsoft Corporation som används i programvaran:
– MICROSOFT Outlook 2010: MAPI Header-filer
© 2009-2010 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft är antingen ett
registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.

15.11.3.2 Microsoft-teknik används på licens och säljs inte. Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal ger dig endast vissa rättigheter att använda Microsoft-tekniken.
Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler
rättigheter utöver denna begränsning kan du endast använda Microsoft-tekniken
som uttryckligen tillåtits i Microsofts licensvillkor och detta licensavtal. Därvid
måste du uppfylla alla tekniska begränsningar som gäller för Microsoft-tekniken
som begränsar din användning av den till vissa sätt. Du får inte:
• kringgå tekniska begränsningar i Microsoft-tekniken;
• bakåtkonstruera, dekompilera eller disassemblera Microsoft-tekniken förutom,
och endast, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, oavsett denna
begränsning;
• göra fler kopior av Microsoft-tekniken än vad som anges i detta licensavtal eller
tillåts enligt tillämplig lag, oavsett denna begränsning;
• publicera Microsoft-tekniken för att andra ska kopiera den;
• hyra ut, leasa eller låna ut Microsoft-tekniken; eller
• använda Microsoft-tekniken för värdtjänster till kommersiell programvara.
15.11.3.3 Dokumentation. Varje person som har giltig åtkomst till din dator eller interna
nätverk får kopiera och använda dokumentationen för dina interna
referensändamål. Ingen annan användning eller distribution av dokumentationen
är tillåten.
15.11.3.4 Exportbegränsningar. Microsoft-tekniken är föremål för USA:s exportlagar och
regelverk. Du måste följa alla nationella och internationella exportlagar och
förordningar som gäller för Microsoft-tekniken. Dessa lagar omfatta restriktioner
för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på
www.microsoft.com/exporting.
15.11.3.5 SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom Microsoft-tekniken tillhandahålls ”i befintligt skick
kan inte Microsoft tillhandahålla stödtjänster för den.
15.11.3.6 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Microsoft-teknik används på licens i
befintligt skick. Du bär själv risken med att använda den. Microsoft ger inga
uttryckliga garantier, löften eller villkor. Du kan ha ytterligare rättigheter som
konsument enligt lokal lagstiftning som Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal inte kan ändra. I den utsträckning lokala lagar medger detta utesluter
Microsoft underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte
och frihet från intrång.
15.11.3.7 BEGRÄNSNING AV OCH UTESLUTANDE AV RÄTTSMEDEL OCH
SKADESTÅND. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer
för direkta skador upp till 5,00 USD. Du kan inte få andra skadestånd, inklusive för
följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.
Begränsningen gäller för
* allt som rör Microsoft-tekniken, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts
webbplatser eller program från tredje part; och
* krav på avtalsbrott, brott mot garantin, garanti eller villkor, strikt ansvar,
vårdslöshet eller annan skada i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

Detta gäller även om Microsoft kände till eller borde ha vetat om möjligheten av
skadeståndet. Ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig
eftersom ditt land inte tillåter undantag eller begränsning av oförutsedda skador,
följdskador eller andra skador.

15.11.4 Om du låta applikationer som skrivits med Microsofts utvecklingsverktyg bygga
XMLbaserade applikationer för Windows används teknik från Microsoft Corporation eller
delar av den (nedan kallad ”Microsoft-tekniken”) som anges i punkt 15.11.4.1.
Microsoft-teknik distribueras under licensvillkoren som medföljer Microsoft-tekniken.
15.11.4.1 Teknik från Microsoft Corporation som används i programvaran:
– MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0
© Microsoft Corporation. 1981-2008. Med ensamrätt. Microsoft är antingen ett
registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
15.11.4.2 Microsoft-teknik används på licens och säljs inte. Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal ger dig endast vissa rättigheter att använda Microsoft-tekniken.
Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler
rättigheter utöver denna begränsning kan du endast använda Microsoft-tekniken
som uttryckligen tillåtits i Microsofts licensvillkor och detta licensavtal. Därvid
måste du uppfylla alla tekniska begränsningar som gäller för mjukvaran som
begränsar din användning av den till vissa sätt. Mer information finns på
www.microsoft.com/licensing/userights. Du får inte:
· offentliggöra resultaten av benchmark-tester av Microsoft-tekniken till tredje part utan
skriftligt godkännande från Microsoft;
· kringgå tekniska begränsningar i Microsoft-tekniken;
· bakåtkonstruera, dekompilera eller disassemblera Microsoft-tekniken förutom, och
endast, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, oavsett denna begränsning;
· göra fler kopior av Microsoft-tekniken än vad som anges i detta licensavtal eller tillåts
enligt tillämplig lag, oavsett denna begränsning;
· publicera Microsoft-tekniken för att andra ska kopiera den;
· hyra ut, leasa eller låna ut Microsoft-tekniken; eller
· använda Microsoft-tekniken för värdtjänster till kommersiell programvara.
15.11.4.3 Dokumentation. Varje person som har giltig åtkomst till din dator eller interna
nätverk får kopiera och använda dokumentationen för dina interna
referensändamål. Ingen annan användning eller distribution av dokumentationen
är tillåten.
15.11.4.4 Exportbegränsningar. Microsoft-tekniken är föremål för USA:s exportlagar och
regelverk. Du måste följa alla nationella och internationella exportlagar och
förordningar som gäller för Microsoft-tekniken. Dessa lagar omfatta restriktioner
för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på
www.microsoft.com/exporting.

15.11.4.5 SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom Microsoft-tekniken tillhandahålls ”i befintligt skick
kan inte Microsoft tillhandahålla stödtjänster för den.
15.11.4.6 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Microsoft-teknik används på licens i
befintligt skick. Du bär själv risken med att använda den. Microsoft ger inga
uttryckliga garantier, löften eller villkor. Du kan ha ytterligare rättigheter som
konsument enligt lokal lagstiftning som Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal inte kan ändra. I den utsträckning lokala lagar medger detta utesluter
Microsoft underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte
och frihet från intrång.
15.11.4.7 BEGRÄNSNING AV OCH UTESLUTANDE AV RÄTTSMEDEL OCH
SKADESTÅND. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer
för direkta skador upp till 5,00 USD. Du kan inte få andra skadestånd, inklusive för
följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.
Begränsningen gäller för
* allt som rör Microsoft-tekniken, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts
webbplatser eller program från tredje part; och
* krav på avtalsbrott, brott mot garantin, garanti eller villkor, strikt ansvar,
vårdslöshet eller annan skada i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.
Detta gäller även om Microsoft kände till eller borde ha vetat om möjligheten av
skadeståndet. Ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig
eftersom ditt land inte tillåter undantag eller begränsning av oförutsedda skador,
följdskador eller andra skador.

15.11.5 För att bygga och köra C++ program för Windows används teknik från Microsoft
Corporation eller delar av den (nedan kallad ”Microsoft-tekniken”) som anges i punkt
15.11.5.1. Microsoft-teknik distribueras under licensvillkoren som medföljer
Microsoft-tekniken.
15.11.5.1 Teknik från Microsoft Corporation som används i programvaran:
– Microsoft Universal CRT Library
© Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft är antingen ett registrerat
varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
15.11.5.2 Microsoft-teknik används på licens och säljs inte. Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal ger dig endast vissa rättigheter att använda Microsoft-tekniken.
Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler
rättigheter utöver denna begränsning kan du endast använda Microsoft-tekniken
som uttryckligen tillåtits i Microsofts licensvillkor och detta licensavtal. Därvid
måste du uppfylla alla tekniska begränsningar som gäller för mjukvaran som
begränsar din användning av den till vissa sätt. Du får inte:
•
Med undantag för Microsoft .NET Framework måste du skaffa skriftligt
godkännande på förhand från Microsoft för att lämna ut resultaten av
benchmark-tester av Microsoft-tekniken till tredje part.
•

kringgå tekniska begränsningar i Microsoft-tekniken;

•
bakåtkonstruera, dekompilera eller disassemblera Microsoft-tekniken
förutom, och endast, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, oavsett
denna begränsning;
•
göra fler kopior av Microsoft-tekniken än vad som anges i detta licensavtal
eller tillåts enligt tillämplig lag, oavsett denna begränsning;
•

publicera Microsoft-tekniken för att andra ska kopiera den;

•

hyra ut, leasa eller låna ut Microsoft-tekniken;

•
överföra Microsoft-tekniken eller dessa Microsoft-licensavtal till tredje part,
annat än vad som uttryckligen tillåts häri; eller
•

använda Microsoft-tekniken för värdtjänster till kommersiell programvara.

15.11.5.3 Dokumentation. Varje person som har giltig åtkomst till din dator eller interna
nätverk får kopiera och använda dokumentationen för dina interna
referensändamål. Ingen annan användning eller distribution av dokumentationen
är tillåten.
15.11.5.4 Exportbegränsningar. Microsoft-tekniken är föremål för USA:s exportlagar och
regelverk. Du måste följa alla nationella och internationella exportlagar och
förordningar som gäller för Microsoft-tekniken. Dessa lagar omfatta restriktioner
för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på
www.microsoft.com/exporting.
15.11.5.5 SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom Microsoft-tekniken tillhandahålls ”i befintligt skick
kan inte Microsoft tillhandahålla stödtjänster för den.
15.11.5.6 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Microsoft-teknik används på licens i
befintligt skick. Du bär själv risken med att använda den. Microsoft ger inga
uttryckliga garantier, löften eller villkor. Du kan ha ytterligare rättigheter som
konsument enligt lokal lagstiftning som Microsofts licensvillkor och detta
licensavtal inte kan ändra. I den utsträckning lokala lagar medger detta utesluter
Microsoft underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte
och frihet från intrång.
15.11.5.7 BEGRÄNSNING AV OCH UTESLUTANDE AV RÄTTSMEDEL OCH
SKADESTÅND. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer
för direkta skador upp till 5,00 USD. Du kan inte få andra skadestånd, inklusive för
följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.
Begränsningen gäller för
* allt som rör Microsoft-tekniken, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts
webbplatser eller program från tredje part; och
* krav på avtalsbrott, brott mot garantin, garanti eller villkor, strikt ansvar,
vårdslöshet eller annan skada i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.
Detta gäller även om Microsoft kände till eller borde ha vetat om möjligheten av
skadeståndet. Ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig
eftersom ditt land inte tillåter undantag eller begränsning av oförutsedda skador,
följdskador eller andra skador.
15.12 Typsnitten Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular

15.12.1 Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, med exklusivt typsnittsnamn Miama
Nueva.
15.12.2 Pecita upphovsrätt (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), med exklusivt
typsnittsnamn Pecita.
15.12.3 Bad Script Regular
upphovsrätt
exklusivt typsnittsnamn ”Bad Script”.

(c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) med

15.12.4 Denna typsnittsprogramvara licensieras under SIL Open Font License, version 1.1.
Denna licens kopieras nedan och finns även med en FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL
15.12.5 SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 – 26 februari 2007
15.12.5.1 INLEDNING
Målen med Open Font License (OFL) är att stimulera
utvecklingen av samarbetsprojekt för typsnitt över hela världen, att stödja
skapandet av typsnitt
i akademiska och språkliga gemenskaperna och att tillhandahålla ett fritt och
öppet ramverk där typsnitt kan delas och förbättrats i partnerskap
med andra.
OFL tillåter att de licensierade typsnitten används, studeras, modifieras och
sprids fritt så länge de inte säljs. .
Typsnitten, inklusive alla härledningar, kan buntas, inbäddas,
spridas och/eller säljs tillsammans med programvara om inga exklusiva
namn används i det härledda verket. Typsnitt och härledningar
kan dock inte släppas under någon annan typ av licens. .
Kravet för att typsnitten ska förbli under denna licens gäller inte
alla dokument som skapas med hjälp av typsnitt eller härledningar av dem.
15.12.5.2 DEFINITIONER
”Typsnittsprogram” hänvisar
upphovsrättsinnehavaren

till

uppsättningen

filer

som

släppts

enligt denna licens och tydligt har markerats som sådana. Detta kan innebära
källfiler, skript och dokumentation.
”Exklusivt typsnittsnamn” avser namn som anges som sådana enligt
upphovsrättsmedelandet/-meddelandena.

av

”Originalversion” avser insamling av komponenter för typsnittsprogram som
distribueras av upphovsrättsinnehavare.
”Modifierad version” avser alla härledningar som görs genom att lägga till, ta bort,
eller ersätta – delvis eller i helhet – någon av komponenterna i
originalversionen, genom
typsnittsprogram till en

att

ändra

format

eller

genom

portering

av

ny miljö.
”upphovsman”, vilket avser designer, tekniker, programmerare, tekniska
författare eller någon annan person som bidragit till typsnittsprogrammet.
15.12.5.3 TILLSTÅND OCH VILLKOR
Tillstånd beviljas härmed gratis till alla personer som anskaffar
en kopia av typsnittsprogrammet att använda, studera, kopiera, sammanfoga,
bädda in, ändra,
vidaredistribuera och
typsnittsprogrammet

sälja

modifierade

och

oförändrad

kopior

av

enligt följande villkor:
1) varken typsnittsprogrammet eller någon av dess enskilda komponenter,
i originalversion eller ändrade versioner, får säljas.
2) originalversion eller ändrade versioner av typsnittsprogrammet kan buntas
ihop,
vidarefördelas och/eller säljas tillsammans med annan programvara, förutsatt att
varje kopia
innehåller ovanstående copyrightmeddelande och denna licens. Dessa kan
antingen ingå som fristående textfiler, läsbara rubriker eller
i fälte med maskinläsbar metadatatext eller
binära filer så länge dessa fält är lätta att se för användaren.
3) ingen ändrad version av typsnittsprogrammet får använda exklusiva
typsnittsnamn om detta inte uttryckligt beviljas genom skriftligt tillstånd från
motsvarande
upphovsrättsinnehavare. Denna begränsningen gäller bara för det primära
typsnittsnamnet såsom
det presenteras för användarna.

4) namn på upphovsrättsinnehavare eller typsnittsprogrammets upphovsman
får inte användas för att främja, stödja eller annonsera någon
modifierad version, utom för att erkänna deras bidrag
eller med deras uttryckliga skriftliga
tillstånd.
5) typsnittsprogrammet, ändrat eller oförändrat, delvis eller i sin helhet,
måste distribueras helt enligt denna licens, och får inte
distribueras under någon annan licens. Kravet på att typsnitt förblir
under denna licens gäller inte för alla dokument som skapas
med typsnittsprogrammet.
15.12.5.4 UPPHÖRANDE
Denna licens upphör om något av ovanstående villkor inte uppfylls.
15.12.5.5 ANSVARSFRISKRIVNING
TYPSNITTSPROGRAM TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN
GARANTIER AV NÅGOT SLAG,
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH FRIHET FRÅN
INTRÅNG
I COPYRIGHT, PATENT, VARUMÄRKE ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELLA
ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR,
INKLUSIVE ALLA
SKADOR ELLER

ALLMÄNNA,

SÄRSKILDA,

INDIREKTA,

TILLFÄLLIGA

FÖLJDSKADOR, VARE SIG GENOM AVTAL, SKADA ELLER PÅ ANNAT SÄTT,
SOM UPPSTÅR
GENOM
ANVÄNDNING
ELLER
TYPSNITTSPROGRAMMET ELLER

OFÖRMÅGA

ANNAT HANDHAVANDE AV TYPSNITTSPROGRAMMET.

15.13 JasPer-licens, version 2.0
Copyright (c) 2001-2006 Michael David Adams

ATT

ANVÄNDA

Copyright (c) 1999-2000 Image Power, Inc.
Copyright (c) 1999-2000 The University of British Columbia
Med ensamrätt.

Tillstånd beviljas härmed gratis till alla personer
(”användaren”) som anskaffar en kopia av denna programvara och tillhörande
dokumentationsfiler (”programvaran”) att handha programvaran utan begränsning,
inklusive utan begränsning av rättigheter att använda, kopiera, ändra, sammanfoga,
publicera, distribuera och/eller sälja kopior av programvaran, och för att låta
personer som tillhandahållits programvaran att göra det, med förbehåll för
följande villkor:
De ovanstående upphovsrättsmeddelanden och detta tillstånd tillkännagivande (som
inkluderar ansvarsfriskrivningen nedan) ska ingå i alla kopior eller
betydande delar av programvaran.
Namnet på en upphovsrättsinnehavare ska inte användas för att stödja eller
göra reklam för produkter som härletts från programvaran utan särskilda föregående
skriftligt tillstånd.
DENNA BEGRÄNSNING AV GARANTI UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DENNA
LICENS. INGEN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN GODKÄNNS HÄR NEDAN
FÖRUTOM UNDER
DENNA ANSVARSFRISKRIVNING. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARE
”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE,
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE OCH FRIHET FRÅN INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.
UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
ANSPRÅK ELLER SÄRSKILDA SKADOR,
INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER NÅGRA SOM HELST SKADOR,
TILL FÖLJD AV
FÖRLORAD ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, OAVSETT OM DET ÄR GENOM AVTAL,
VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAN SKADEGÖRELSE SOM UPPSTÅR AV ELLER I
ANSLUTNING TILL
ANVÄNDNINGEN ELLER PRESTANDAN AV DENNA PROGRAMVARA. INGA
FÖRSÄKRINGAR
TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ATT PROGRAMVARAN INTE
INKRÄKTAR
PÅ PATENT ELLER ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SOM TILLHÖR ANNAN
JURIDISK PERSON.
VARJE UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR GENTEMOT
ANVÄNDAREN FÖR FORDRINGAR
FRÅN NÅGON ANNAN JURIDISK PERSON OM INKRÄKTANDE PÅ INTELLEKTUELL
ÄGANDERÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT. SOM ETT VILLKOR FÖR ATT UTÖVA
RÄTTIGHETERNA
SOM BEVILJAS I ENLIGHET MED DETTA SKA VARJE ANVÄNDARE HÄRMED ANTA
EGET ANSVAR FÖR ATT SÄKRA
ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SOM EVENTUELLT BEHÖVS. PROGRAMVARAN
ÄR INTE FELTOLERANT OCH ÄR INTE AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I KRITISKA
SYSTEM, T.EX. SÅDANA SOM ANVÄNDS TILL DRIFTEN AV KÄRNTEKNISKA

ANLÄGGNINGAR,
FLYGPLANSNAVIGERING ELLER MEDDELANDESYSTEM, LUFTTRAFIKSYSTEM,
LIVSUPPEHÅLLANDE MASKINER ELLER VAPENSYSTEM DÄR
FEL I PROGRAMVARAN ELLER SYSTEMET DIREKT KAN LEDA TILL DÖDSFALL,
PERSONSKADOR ELLER ALLVARLIGA FYSISKA ELLER MILJÖMÄSSIGA SKADOR
(VERKSAMHETER
MED HÖG RISK”). UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN
ALL
UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI PÅ LÄMPLIGHET FÖR
VERKSAMHETER MED HÖG RISK.

15.14 Arbete med bildformatet JPEG2000:
Delar av denna programvara är copyright © 2013 University of New South Wales med
ensamrätt

15.15 Intel® Performance Primitives:
© 2002-2008 Intel Corporation. Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA
och/eller andra länder.

15.16 The Independent JPEG Groups JPEG-programvara.
Denna PROGRAMVARA baseras till en del på arbetet av Independent JPEG Group.

15.17 MD5C.C – RSA Data Security, Inc., MD5 Message-Digest algorithm
Copyright (C) 1991-1992, RSA Data Security, Inc. Skapad 1991. Med
ensamrätt.
Licens att kopiera och använda denna programvara ges på villkor att den
identifieras som ”RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm” i allt material som nämner eller hänvisar till denna programvara
eller funktion.
Licens ges också för att skapa och använda härledda verk om
sådana verk identifieras som ”härledda av RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm” i allt material
som nämner eller hänvisar till det härledda verket.
RSA Data Security, Inc. gör inga påståenden varken angående
programvarans säljbarhet eller lämplighet
för ett särskilt syfte. Den tillhandahålls ”i befintligt skick”
utan uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.
Dessa meddelanden måste bibehållas i alla delar av denna
dokumentation och/eller programvara.

15.18 Unicode®-support:
Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. Med ensamrätt.
Distribueras enligt användningsvillkoren i http://www.unicode.org/copyright.html.

Tillåtelse ges härmed, helt gratis, till alla personer som hämtat en kopia av
Unicode-datafilerna och relaterad dokumentation (”Datafilerna”) eller Unicode-programvara
och relaterad dokumentation (”Programvaran”) för att hantera dem utan restriktioner,
inklusive obegränsad rättighet att använda, kopiera, ändra, sammanfoga, publicera,
distribuera och/eller sälja kopior av Datafilerna eller Programvaran, och att tillåta personer till
vilka Datafilerna eller Programvaran försetts att göra detta, på villkor att (a) detta
upphovsrättsmeddelande och tillståndsmeddelande visas i alla kopior av Datafilerna eller
Programvaran, (b) att både upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande visas i
dokumentationen och (c) att det finns ett tydligt meddelande i varje modifierad Datafil eller i
Programvaran, liksom i dokumentationen som tillhör Datafilerna eller Programvaran som
visar att dessa data eller att programvaran har modifierats.
DATAFILER OCH PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN
NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AV ALLMÄN LÄMPLIGHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG AV TREDJE PARTS
RÄTTIGHETER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA SOM INGÅR I DETTA MEDDELANDE HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR KRAV ELLER SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR, ELLER SKADOR ÖVERHUVUDTAGET, SOM BEROR PÅ AVBROTT I
ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA VINSTER, VARE SIG I
KONTRAKTSTALAN, GENOM FÖRSUMMELSE ELLER ANNAN SKADLIG VERKSAMHET,
SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DATAFILERNAS ELLER
PROGRAMVARANS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA.
Utom vad som omfattas av detta meddelande, skall upphovsrättsinnehavarens namn inte
användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljningen, användningen eller annat
samröre med Datafilerna eller Programvaran utan föregående skriftligt tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren.
Unicode är ett registrerat varumärke som tillhör Unicode, Inc. i USA och/eller andra länder.

15.19 FreeType Library
Delar av denna programvara är upphovsrättsskyddade © 2009 The FreeType Project
(www.freetype.org). Med ensamrätt.

15.20 Programvaran kan innehålla annan programvara från tredje part. Du finner information om
programvaran från tredje part och licenser för denna i programvaran och/eller
dokumentationen som medföljer den.

16. Gällande lag
16.1 Om PROGRAMVARAN anskaffades i USA, Kanada, Mexiko, Belize, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Panama, Turks- och Caicosöarna,
Jungfruöarna eller Taiwan lyder detta Licensavtal under och ska tolkas i enlighet med
gällande lagar i Kalifornien (USA). Vid tvistemål gällande detta Licensavtal och/eller denna
PROGRAMVARA godkänner Ni att tvistemålet avgörs i federala och/eller delstatliga
domstolar i Santa Clara, Kalifornien. För att undvika tveksamheter i de fall där
PROGRAMVARAN införskaffats i USA har du erhållit (köpt) PROGRAMVARAN från ABBYY
USA Software House, Inc.

16.2 Om programvaran anskaffades i Japan ska detta licensavtal tillämpas och tolkas i enlighet
med lagstiftningen i Japan, och parterna godtar exklusiv jurisdiktion för Tokyos
distriktsdomstol.
16.3 Om PROGRAMVARAN har införskaffats i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike,
Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige eller annat
EU-medlemsland, utom Malta, Grekland och Cypern, som inte omnämns i artikel 16.4, 16.6
eller 16.7 i detta Licensavtal, eller i Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein, lyder detta
Licensavtal under lagarna i München, Tyskland och den behöriga domstolen i München.
Förbundsrepubliken Tyskland har exklusiv jurisdiktion i alla tvistemål gällande detta
Licensavtal.
16.4 Om PROGRAMVARAN har anskaffats i Storbritannien och Nordirland eller Irland lyder detta
Licensavtal under lagarna i England och Wales och parterna accepterar exklusiv jurisdiktion
vid domstolarna i England och Wales.
16.5 Om Programvaran anskaffades i Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Julön,
Kokosöarna, Cooköarna, Fiji, Niue, Norfolkön och Tokelau ska detta licensavtal tillämpas och
tolkas i enlighet med lagstiftningen i den australiensiska staten New South Wales, och
parterna godtar exklusiv jurisdiktion för de statliga och/eller federala domstolarna i staten
New South Wales.
16.6 Om PROGRAMVARAN anskaffades i Ryssland, Vitryssland, Kazakstan eller andra länder i
CIS utom Ukraina och Moldavien, eller om PROGRAMVARAN anskaffades i Lettland,
Litauen eller Estland, lyder detta Licensavtal under lagarna i Ryssland.
16.7 Om PROGRAMVARAN har införskaffats i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien,
Kroatien, Tjeckien, Ungern, Israel, Georgien, Irak, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Turkiet, Serbien, Montenegro, Ukraina eller Moldavien ska detta licensavtal
tillämpas och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Ukraina, såvida programvaran inte har
erhållits av en person som betraktas som konsument enligt polsk civilrätt. För sådana
konsumenter gäller polsk lag.
16.8 Om paragraf 16.7 gäller och Ni är en juridisk person eller enskild näringsidkare (en person
som bedriver handel själv utan företagsstruktur eller samarbetspartner och som själv bär det
fulla ansvaret för företagets handlingar) ska alla eventuella tvister, dispyter eller
meningsskiljaktigheter som uppkommer på grund av Licensavtalet lösas genom skiljedom i
enlighet med skiljedomsregler och förfaranden från den internationella skiljedomstolen
(ICAC) vid den ukrainska handels- och industrikammaren (UCCI). Domslutet i ovannämnda
domstol är slutgiltigt och måste följas av båda parter. Om artikel 16.7 gäller och du är en
enskild person ska tingsrätten i distriktet Shevchenkovsky i Kiev, Ukraina, ha exklusiv
jurisdiktion vid alla tvistemål som härrör till detta Licensavtal.
16.9 Om paragraf 16.6 är tillämplig och Ni är en juridisk person eller enskild näringsidkare (en
person som bedriver handel själv utan företagsstruktur eller samarbetspartner och som bär
det fulla ansvaret för företagets handlingar) har Moskvas skiljenämnd i Ryska federationen
exklusiv jurisdiktion över alla tvister som härrör till detta Licensavtal. Om paragraf 16.6 är
tillämplig och Ni är en enskild person ska tingsrätten i distriktet Kuzminsky i Moskva,
Ryssland, ha exklusiv jurisdiktion vid alla tvistemål som härrör till detta Licensavtal.
16.10 I de fall som beskrivs i paragraferna 16.1–16.7 lyder inte detta licensavtal under
lagvalsreglerna i någon jurisdiktion eller under FN-konventionen angående avtal om
internationella köp av varor, som uttryckligen inte tillämpas.
16.11 Om PROGRAMVARAN har införskaffats (köpts) i något annat land än de som specificeras i
paragraferna 16.1–16.7 lyder detta Licensavtal under lagarna i det land där
PROGRAMVARAN har införskaffats (köpts).
17. Avtalets upphörande

17.1 Om inte annat har överenskommits i ett separat skriftligt avtal mellan Er och ABBYY eller
ABBYY:s partner, eller om inte något annat avtalas i detta Licensavtal, eller om
dokumentationen för PROGRAMVARAN anger annat, kommer detta Licensavtal att gälla för
all framtid från och med den dag då Ni ger Ert samtycke i början av Licensavtalet, eller så
länge som det är tillåtet enligt tillämplig lag. Om tillämplig lag kräver ett upphörandedatum för
detta Licensavtal är avtalet giltigt så länge som det får gälla. I vilket fall som helst gäller det
däremot minst lika länge som PROGRAMVARANS upphovsrättsskydd och ska upphöra
automatiskt utan vidare när sådan tidsperiod har förflutit.
17.2 Utan att det påverkar några andra rättigheter kan ABBYY säga upp detta Licensavtal om Ni
inte följer villkoren i det. Om detta inträffar måste Ni förstöra alla exemplar av
PROGRAMVARAN och alla dess ingående delar och ta bort PROGRAMVARAN från Dina
datorer.
17.3 Ni kan häva detta Licensavtal genom att förstöra alla exemplar och delar av
PROGRAMVARAN samt ta bort den.
17.4 Efter ett sådant upphävande upphör emellertid inte Er skyldighet att betala för
PROGRAMVARAN. Definitionerna och paragraferna 2, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 liksom paragraf 3.4.4 gäller även efter hävande eller uppsägning av detta Licensavtal,
oavsett hur det har hävts eller sagts upp. Detta ger emellertid ingen fortsatt rätt att använda
PROGRAMVARAN efter att Licensavtalet har hävts eller sagts upp.
18. Övrigt
18.1 Under aktivering, installation, användning, registrering och/eller teknisk support och underhåll
av PROGRAMVARAN kan du bli ombedd att ange vissa personuppgifter till ABBYY (som
t.ex. ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer). Du kan välja att inte ange dessa
personuppgifter. I så fall kan vi kanske inte ge dig den tekniska support eller underhåll av
PROGRAMVARAN som är tillgängliga för kunder som registrerar sina personuppgifter om
dessa behövs för att vi ska kunna ge dig teknisk support eller underhåll av
PROGRAMVARAN, eller när dessa krävs enligt villkoren för sådan teknisk support eller
underhåll och det inte bryter mot någon lag. ABBYY behöver t.ex. din e-postadress eller
telefonnummer för att kunna kommunicera med dig när de ska ge dig teknisk support. Du
samtycker till att inte ange mer personuppgifter än vad ABBYY eller någon ABBYY-partner
kräver och samtycker till att dina personuppgifter kan hanteras (bl.a. genom insamling
och/eller annan användning) av ABBYY och/eller deras partners enligt gällande lagstiftning
om de inlämnade uppgifternas sekretess och datasäkerhet upprätthålls i enlighet med
gällande lagstiftning. Alla personuppgifter du ger ABBYY eller dess partners kommer
bearbetas, lagras och användas uteslutande inom ABBYY och dess partners och inte delas
med någon tredje part, förutom när lagen kräver det. Alla sparade personuppgifter kommer
endast att behandlas av ABBYY i syfte att efterleva detta licensavtal.
18.2 PROGRAMVARAN kan ha periodvis internetanslutning till ABBYY:s äskra server för att
kontroller statusen på PROGRAMVARAN eller ladda ner uppdateringar och teknisk
information som behövs för att PROGRAMVARAN ska fungera. ABBYY kommer att vidta alla
rimliga åtgärder för att inga uppgifter om dig eller din dator överförs vid sådana anslutningar.
18.3 ABBYY kan skicka e-post till Er med produkt- och företagsnyheter, information om
specialerbjudanden, råd om produktanvändning och annan produkt- och företagsrelaterad
information, förutsatt att Ni har godkänt att ta emot sådan information. Du kan ta bort din
e-postadress från ABBYY:s utskickslista när som helst genom att klicka på länken för att
säga upp din prenumeration som finns längst ner i varje e-postmeddelande.
18.4 Om en talan väcks eller om en process inleds mot Er i samband med Er användning av
PROGRAMVARAN måste Ni skriftligt informera ABBYY om detta så snart som möjligt inom
tre (3) arbetsdagar från det att Ni får kännedom om detta. Ni måste vidta alla nödvändiga
åtgärder som krävs för att ABBYY ska kunna ta delta i förhör om sagda anspråk eller

processer i domstol och lämna den information som behövs för förlikning av sådana anspråk
eller processer och Ni ska samarbeta med ABBYY och förse ABBYY med all information som
ABBYY bedömer vara användbar eller nödvändig för förlikning av sådana anspråk eller
processer, omedelbart efter det att (och i snarast möjligaste mån, men inte senare än sju (7)
dagar från det ögonblick att) Ni tar emot en förfrågan från ABBYY.
18.5 Om inget annat avtalas mellan parterna förutsätter programvaran som licensieras under detta
Licensavtal utbetalning av ersättning. Vederlag för prestationer enligt detta Licensavtal
uppgår till priset för licensen som har bestämts av ABBYY eller en av ABBYY:s partner och
betalas i enlighet med betalningsrutiner som bestämts av dem. Alternativt kan vederlaget
ingå i värdet på utrustningen eller maskinvaran som Ni har införskaffat eller vara en del av
det pris som Ni har betalat för den fullständiga versionen av PROGRAMVARAN.
18.6 Om någon del av detta Licensavtal befinns vara ogiltig eller icke verkställbar påverkar det
inte giltigheten för resten av Licensavtalet.

