SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EULA)
ABBYY® FineReader® PDF 15
Vigtigt! Læs de følgende vilkår omhyggeligt, inden du installerer, kopierer eller på anden måde bruger
ABBYY® FineReader® PDF 15 (omtales herefter som "SOFTWAREN"). Hvis du installerer, kopierer
eller på anden måde bruger SOFTWAREN, angiver det din accept af disse vilkår.
Denne slutbrugerlicensaftale (herefter benævnt"EULA") er en juridisk aftale mellem dig, slutbrugeren, der har
anskaffet eller bruger SOFTWAREN, og ABBYY.
Denne EULA træder i kraft, når du giver dit samtykke til at være bundet af dens betingelser ved at klikke på
knappen "Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen" efterfulgt af klik på knappen "Næste", og installerer
SOFTWAREN, eller når du installerer, kopierer eller på nogen måde begynder at bruge SOFTWAREN. Ved
enhver sådan handling anses du for at bekræfte, at du har læst denne EULA, at du forstår den, og accepterer
at være bundet af dens vilkår. Såfremt du ikke kan acceptere vilkårene i denne EULA, må du ikke bruge
SOFTWAREN, men skal deaktivere og fjerne den fra dit system og destruere alle kopier af SOFTWAREN.
Denne EULA er bindende i hele den perioden, du bruger SOFTWAREN, med mindre andet er anført i denne
EULA, eller i en særskilt skriftlig aftale med ABBYY.
SOFTWAREN er beskyttet af ophavsretlige love og internationale aftaler, og nogle dele er beskyttet af
patenter og lovgivning om forretningshemmeligheder. Du accepterer, at denne EULA kan håndhæves på
samme måde som enhver skriftlig aftale underskrevet af Dig. Denne EULA kan håndhæves over for Dig.
Hvis en særskilt skriftlig aftale med hensyn til SOFTWAREN er indgået med ABBYY, vil, i tilfælde af
uoverensstemmelse mellem den aftale og denne EULA, vilkårene i denne særskilte aftale være gældende
ved ethvert inkonsekvent vilkår i denne EULA. Vilkår og betingelser i dine købsordrer eller andre dokumenter
vil ikke modificere denne EULA eller udvide ABBYYs forpligtelser i henhold til den.
EULA'en kan være til rådighed på forskellige sprog. Der kan være uoverensstemmelser eller fortolkninger
mellem den engelske version af EULA'en og EULA'erne der er gjort tilgængelige på andre sprog. Af hensyn
til ensartetheden af og for at undgå enhver uklarhed, skal den engelske udgave af EULA'en være gældende
ved alle konflikter, krav og sagsanlæg med hensyn til at fortolke, håndhæve eller andet vedrørende EULA'en.
Definitioner
"ABBYY" betyder

ABBYY USA Software House Inc., registreret på 890 Hillview Court, Suite 300, Milpitas,
Californien 95035, USA, når artikel 16.1 i denne EULA anvendes;
ABBYY Japan Co., Ltd., registreret på 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken 222-0033, Japan, når artikel 16.2 i denne EULA anvendes;
ABBYY Europe GmbH, registreret på Landsberger strasse, 300, 80687 München, Tyskland,
når punkt 16.3 i denne EULA gælder:
ABBYY UK Ltd. registreret i Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey TW20 9LF,
Storbritannien, når artikel 16.4 i denne EULA anvendes;
ABBYY PTY Ltd., registreret på Citigroup Building’, Level 13, 2-26 Park Street, Sydney NSW
2000, Australien, når artikel 16.5 i denne EULA anvendes;
ABBYY Production LLC, registreret på ul. Otradnaya, dom 2B, korpus 6, office 14, 127273,
Moskva, Rusland, når artikel 16.6 i denne EULA anvendes;
og ABBYY Solutions Ltd., registreret på Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia, Cypern,
i alle andre tilfælde.
"ABBYY's Partner" betyder en virksomhed eller person, der er godkendt af ABBYY til at sælge og
distribuere licenserede kopier af SOFTWAREN til slutbrugere, enten direkte eller gennem en eller flere
underforhandlere eller distributører.
“Aktivering” betyder processen for godkendelse af, at dit serienummer er gyldigt, og ikke er blevet aktiveret
på flere computere end tilladt af din licens. Du, slutbrugeren af SOFTWAREN, skal udføre denne proces for
at bekræfte, at du er en autoriseret slutbruger af SOFTWAREN. SOFTWAREN kan kræve aktivering efter
installation; hvis aktivering er påkrævet, vil SOFTWAREN ikke fungere, eller fungere i begrænset tid og med
begrænset funktionalitet, og vil stoppe med at fungere uden forudgående varsel, når det nævnte begrænsede
tidsrum udløber.
"Computer" betyder en specifik fysisk enhed eller virtuel maskine, der kan bestå af en eller flere CPU-kerner
(central processing unit) og kører et angivet operativsystem. Ændringer i opsætningen eller
sammensætningen af computeren (inklusive formatering af harddisken og geninstallering af styresystemet)
kan resultere i, at computeren bliver behandlet som en ny enhed i licenseringssammenhæng.
"Immaterielle rettigheder" betyder alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder og omfatter
rettigheder til (i) opfindelser, opdagelser og patenter, inklusive ansøgninger eller genudstedelse deraf samt
hel eller delvis fortsættelse, (ii) copyrights, (iii) design og industrielle design (iv) varemærker, servicemærker,
vareudstyr og lignende rettigheder (v) knowhow, forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger, (vi)
integrerede kredsløbs topografirettigheder og rettigheder i maskearbejder, og (vii) andre beskyttede
rettigheder.
"Licens" betyder en ikke-eksklusiv begrænset ret til Dig fra ABBYY til at installere og anvende
funktionaliteten i SOFTWAREN i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne EULA.
"Serienummer" betyder en unik identifikator for Din Licens eller sæt af Licenser med ens parametre.
"SOFTWARE" betyder ABBYY softwaren ABBYY FineReader PDF 15 inklusive alle software-komponenter
indbygget i SOFTWAREN eller gjort tilgængelige online eller på andre måder, som f.eks., men ikke
begrænset til: eksekverbare filer, hjælp, demo, prøver og andre filer; biblioteker, databaser, eksempler,
forbundne medier (billeder, fotos, animationer, audio-komponenter, video-komponenter osv.), trykte
materialer og andre software-komponenter.
"Du", "Dig", "Din", "Dit" og "Slutbruger" henviser til og omfatter enhver person og/eller enhver enhed, der
har anskaffet denne SOFTWARE til eget brug og ikke med henblik på videresalg, og enhver faktisk bruger af
SOFTWAREN.

1.

Tildeling af licens
1.1.

I henhold til vilkårene og betingelserne i EULA'en giver ABBYY dig en begrænset, ikke-eksklusiv
licens til at installere og bruge SOFTWARENS funktionalitet, underlagt alle forbehold
(begrænsninger) og omfanget af licensen, som kan leveres via denne EULA, softwaren og/eller
hardware-licensnøgler fra ABBYY, SOFTWAREN og/eller en særskilt skriftlig aftale mellem dig
og ABBYY eller en af ABBYY's partnere og/eller dokumentationen, der følger med købet. I dette
tilfælde, må den særskilte skriftlige aftale mellem dig og ABBYY-partneren ikke overskride
omfanget af den tildelte licens og begrænsninger angivne i denne EULA og/eller i den særskilte
aftale med ABBYY, og/eller indføre yderligere forpligtelser for ABBYY. ABBYY-partnerens
dokumentation, som følger med købet af SOFTWAREN må ikke være i modstrid med vilkårene i
EULA'en, den særskilte aftale med ABBYY og ABBYY's skriftlige dokumenter vedrørende
brugsvilkårene for og/eller køb af SOFTWAREN.
Alle bestemmelser angivet heri gælder for både SOFTWAREN som en helhed og alle dens
forskellige
komponenter
og
slutbrugerdokumentationen
med
undtagelse
af
de
tredjepartsteknologier, der er inkluderet i softwaren, der er dækket af deres egne licenser, som
specificeret i artikel 15. Eventuelle spørgsmål med hensyn til omfanget af licensen skal fortolkes
til fordel for begrænsningerne i omfanget af din licens. Forbehold for din brug af SOFTWAREN
og omfanget af din licens kan omfatte, men er ikke begrænset til følgende:
1.1.1.

Antallet af computere, individuelle brugere og netværksadgang. Omfanget af den licens
du har erhvervet kan begrænse antallet af computere du kan installere og benytte
SOFTWAREN på, antallet af individuelle brugere af SOFTWAREN, og
netværksadgangen, og afhænger af den type licens du har erhvervet. Licenstypen du
har erhvervet er angivet i en separat aftale mellem dig og ABBYY eller en
ABBYY-partner og/eller i dokumentationen, der følger med købet af SOFTWAREN.
Efter installation af SOFTWAREN kan du se licenstypen i menuen Hjælp i
SOFTWARENS brugergrænseflade.
1.1.1.1.

Hvis din licenstype er "Enkeltbrugerlicens" / "Enkeltstående", og du er en
virksomhed, kan du installere og bruge SOFTWAREN på én computer,
medmindre andet er angivet i en særskilt aftale med ABBYY eller i nogen
ABBYY-dokumentation, der ledsager købet af SOFTWAREN. Hvis din
licenstype er "Enkeltbrugerlicens" / "Enkeltstående", og du er en almindelig
person, kan du installere og bruge SOFTWAREN på en stationær computer,
og på en bærbar computer (laptop eller anden bærbar enhed, som softwaren
kan installeres og anvendes på, i overensstemmelse med dets systemkrav)
ejet af dig. Du må ikke bruge SOFTWAREN på begge computere samtidig.
Du kan på ethvert givet tidspunkt bruge SOFTWAREN enten direkte på en
computer, som den er installeret på, eller få adgang til SOFTWAREN
eksternt via fjernadgang fra én computer.

1.1.1.2.

Hvis din licenstype er "Pr. bruger", kan du installere og bruge SOFTWAREN
på det samme antal computere, som det antal licenser, du har købt. Du kan
når som helst tilgå en installeret kopi af SOFTWAREN på én computer,
medmindre andet er angivet i en særskilt aftale med ABBYY eller i ABBYYs
dokumentation, der fulgte med købet af SOFTWAREN.

1.1.1.3.

Hvis Din licenstype er "Netværkslicens" / "Samtidig", kan du installere
softwaren på et vilkårligt antal computere, der ejes af dig og samtidig bruge
SOFTWAREN på så mange computere som antallet af licenser, du har
erhvervet, medmindre andet er angivet i EULA'en, i en særskilt aftale med
ABBYY eller i ABBYYs dokumentation, der ledsager købet af SOFTWAREN.

1.1.1.4.

Hvis din licenstype er "Fjernbruger", kan du bruge SOFTWAREN via
fjernadgang eller virtualiseringsløsning, som er eget, lejet eller på anden
lovlig vis erhvervet af dig og/eller brugt af dig ("løsning"). Du kan installere

SOFTWAREN på ethvert antal computere, der fungerer som servere/værter
for løsningen. Den installerede SOFTWARE kan bruges fra klientcomputere,
gennem fjernadgang til den, af så mange individer – altså brugere af
løsningen – som antallet af licenser du har erhvervet, og du skal erhverve en
licens for hver bruger, som skal bruge SOFTWAREN, medmindre andet er
angivet i EULA'en, i en særskilt aftale med ABBYY eller i ABBYYs
dokumentation, der følger med købet af SOFTWAREN. Ethver individ kan til
enhver tid kun fjernanvende SOFTWAREN fra én computer.
1.1.2.

Hvis punkt 16.6 gælder, og du har erhvervet ABBYY FineReader PDF 15 Standard, må
du kun bruge SOFTWAREN for ikke-kommercielle formål på din personlige
hjemmecomputer. Du må ikke installere SOFTWAREN på computere, der ejes af
juridiske enheder, statslige organer eller agenturer og lokale selvstyrende myndigheder.
Enhver kommerciel brug af SOFTWAREN af ovennævnte enheder, myndigheder og
agenturer er forbudt.

1.1.3.

Brugsomfang. Antallet af volumenenheder (f.eks sider, ord, symboler), der kan
behandles med SOFTWAREN, hvis det er fastsat i licensaftalen, kan begrænses på en
eller flere måder, såsom forbehold i antallet af volumenenheder, der kan behandles
indenfor bestemte tidsperioder, som eksempelvis månedligt eller årligt, eller i det
samlede antal volumenenheder der kan behandles. Størrelsen på et papir eller anden
volumenenhed og antallet af processorkerner anvendt til behandling, kan også være
begrænset.

1.1.4.

Varighed. Brug af SOFTWAREN kan være begrænset til et bestemt tidsrum, hvis det er
angivet i licensen eller i en særskilt aftale med ABBYY eller en ABBYY-partner og/eller i
den dokumentation, der følger med købet af SOFTWAREN. SOFTWAREN må ikke
anvendes efter udløbet af en sådan periode.
1.1.4.1.

Hvis du har erhvervet SOFTWAREN på abonnementsbasis, gælder følgende
forbehold udover dem, der er anført i artikel 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 og 1.1.4.
SOFTWAREN må bruges i en begrænset abonnementsperiode. Din
abonnementsperiode kan fornys automatisk indtil du opsiger dit abonnement.
Efter udløbet af din abonnementsperiode, vil funktionaliteten af
SOFTWAREN ikke længere være tilgængelig, eller vil være begrænset, indtil
du foretager en betaling for at forny dit abonnement. Yderligere vilkår og
betingelser for brug af SOFTWAREN på abonnementsbasis kan være
angivet i en tillægsaftale mellem dig og ABBYY eller en ABBYY-partner, som
du skal acceptere før erhvervelse (indkøb) af SOFTWAREN på
abonnementsbasis.

1.2.

Du anerkender, at SOFTWAREN er beskyttet mod uautoriseret kopiering og ubegrænset brug og
kan omfatte et serienummer til en sådan beskyttelse, og du accepterer, at SOFTWAREN er
underlagt alle sådanne beskyttelser. Dit serienummer kan kræve aktivering, og antallet af mulige
aktiveringer kan være begrænset. Yderligere aktiveringer kan rekvireres ved henvendelse til
ABBYY teknisk support under hele perioden med gældende teknisk support for den version af
softwaren, som du har erhvervet (købt), som angivet i artikel 7. Ved udløb af varigheden for den
tekniske support af den erhvervede (købte) SOFTWARE-version, er yderligere aktiveringer
muligvis ikke tilgængelige.

1.3.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilges til Dig af EULA'en er forbeholdt ABBYY. Denne
EULA giver Dig ikke nogen rettigheder i forbindelse med varemærker tilhørende ABBYY.

1.4.

Hvis artikel 16.6 er gældende, og du er en person, må du bruge SOFTWAREN over hele verden.
Hvis du er en virksomhed, kan du kun opnå (købe) SOFTWAREN i de lande, som er anført i
artikel 16.6, hvis du eller din afdeling og/eller repræsentationskontorer er registrerede i disse
lande, med mindre andet er aftalt i en særskilt skriftlig aftale mellem dig og ABBYY. De ansatte i
virksomheden eller i en filial og repræsentationskontorer kan bruge SOFTWAREN på

verdensplan, forudsat at SOFTWAREN er blevet købt og installeret i det land, hvor virksomheden
eller dens filialler og repræsentationskontorer er registrerede.

2.

1.5.

Enhver brug af SOFTWAREN eller komponenter deraf uden for eller i strid med vilkårene og
betingelserne i denne EULA udgør en overtrædelse af ABBYY's og/eller tredjeparters
intellektuelle ejendomsret og vil give anledning til tilbagekaldelse af enhver ret du har til at bruge
SOFTWAREN i henhold til denne EULA.

1.6.

Hvis du installerer eller bruger SOFTWAREN i et virtuelt miljø, herunder uden forbehold ved
hjælp af VMware, Citrix, må adgang til eller brug af SOFTWAREN på intet tidspunkt overstige
forbeholdene for SOFTWAREN, eller omfanget af den licens, der er udstedt. F. eks. må det
samme serienummer ikke anvendes til at tillade brug af eller adgang til SOFTWAREN i et virtuelt
miljø med et antal computere, der er større end antallet af computere, som licensen er gældende
for, og SOFTWAREN må heller ikke bruges til at behandle mere end det samlede antal sider, der
er blevet tilladt.

1.7.

Du kan modtage SOFTWAREN på mere end ét medie (multi-media SOFTWARE), herunder
overførsler på internettet. Uanset antal og type medie Du modtager, er Du kun licenseret til at
bruge SOFTWAREN i overensstemmelse med omfanget af Din Licens.

Forbehold for brug
2.1.

Alle brugsvilkår og begrænsninger, der er gældende for brugen af SOFTWAREN er anført i
denne EULA, med mindre yderligere brugsvilkår eller begrænsninger er angivet i en særskilt
skriftlig aftale mellem dig og ABBYY eller en ABBYY-partner eller i anden dokumentation, som
følger med SOFTWAREN, forudsat at ABBYY-partnerens aftale og dokumentation ikke indfører
yderligere forpligtelser for ABBYY.

2.2.

Du må ikke udføre eller gøre det muligt for andre personer at udføre aktiviteter der er inkluderet i
listen nedenfor:
2.2.1.

Reverse engineering, adskillelse eller dekompilering (dvs. reproducere og forandre
objektkode til kildekode) eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til
SOFTWAREN eller til nogen del, undtagen og kun i det omfang at sådanne aktiviteter
udtrykkeligt er tilladt af gældende lovgivning uanset dette forbehold. Hvis gældende lov
forbyder forbehold af sådanne aktiviteter, må eventuelle oplysninger der opdages, ikke
afsløres til tredjemand bortset fra hvor en sådan afsløring er foreskrevet ved lov og
sådanne oplysninger skal øjeblikkeligt meddeles til ABBYY. Alle disse oplysninger skal
betragtes som fortrolige og virksomhedsspecifikke oplysninger tilhørende ABBYY.

2.2.2.

Redigere, tilpasse (herunder eventuelle ændringer med henblik på at gøre det muligt at
køre SOFTWAREN på Din hardware), foretage ændringer af SOFTWARENS
objektkode, programmer og databaser i SOFTWAREN andre end dem, der er fastsat i
SOFTWAREN og beskrevet i dokumentationen.

2.2.3.

Rette fejl i SOFTWAREN eller oversætte SOFTWAREN uden forudgående skriftlig
tilladelse fra ABBYY.

2.2.4.

Leje, leasing, udlicensere, overdrage eller overføre nogen rettigheder der gives Ddg i
denne EULA, og andre rettigheder til SOFTWAREN til en anden person eller tillade at
hele eller en del af SOFTWAREN bliver kopieret på andre computere (undtagen som
beskrevet i artikel 2.7), medmindre andet er godkendt skriftlig af ABBYY.

2.2.5.

Gøre det muligt for en person, der ikke har ret til at bruge SOFTWAREN, at få adgang
til og/eller bruge SOFTWAREN, herunder, men ikke begrænset til, i et
flerbrugersystem, et virtuelt miljø eller via internettet.

2.2.6.

Fjerne,

ændre

eller

tilsløre

nogen

form

for

copyright,

varemærke

eller

patentmeddelelser, der vises på SOFTWAREN som leveret til Dig.

3.

2.3.

Du må ikke bruge SOFTWAREN til at give betalte eller gratis tjenester til genkendelse,
konvertering, scanning eller dokument sammenligning og/eller at tilvejebringe resultaterne eller
adgang til resultaterne, som er opnået gennem brug af SOFTWAREN, som en del af en anden
tjeneste, der har genkendelse, konvertering, scanning eller dokument sammenligning som en
komponent til tredjemand, medmindre Du har indgået en særskilt skriftlig aftale med ABBYY.

2.4.

Med forbehold for artiklerne 2.5 og 2.6 nedenfor, må du ikke omgå den
SOFTWARE-grænseflade, der leveres med denne SOFTWARE, eller interagere med denne
SOFTWARE ved hjælp af automatiseringssoftware, herunder, men ikke begrænset til, scripts,
bots eller software til robot procesautomatisering, medmindre du har indgået en separat skriftlig
aftale med ABBYY.

2.5.

Hvis din licens er af den type, der er defineret i artiklerne 1.1.1.2 eller 1.1.1.4 og er markeret som
“Udvidet CLI-support” i dokumentationen, der ledsager købet af denne SOFTWARE, kan du kun
omgå SOFTWARE-brugergrænsefladen ved hjælp af kommandolinjegrænsefladen.

2.6.

Hvis din licens er af den type, der er defineret i artiklerne 1.1.1.2 eller 1.1.1.4 og er markeret som
“til RPA” i dokumentationen, der ledsager købet af denne SOFTWARE, kan du interagere med
denne SOFTWARE ved hjælp af software til robot procesautomatisering.

2.7.

I henhold til artikel 2.8, kan du kun foretage en enkelt permanent overførsel af denne
SOFTWARE direkte til en anden slutbruger. Hvis du er en virksomhed, vil en sådan overførsel
kræve skriftlig godkendelse fra ABBYY. En sådan overførsel skal indeholde hele SOFTWAREN
(inklusive alle kopier, komponenter, medier, trykte materialer og eventuelle opdateringer) og
denne EULA. En sådan overførsel kan ikke foregå ved forsendelse eller nogen anden indirekte
overførsel. Erhververen af en sådan overførsel skal acceptere at overholde betingelserne i denne
EULA, herunder forpligtelsen til ikke at overdrage denne EULA og SOFTWARE. Du skal
afinstallere SOFTWAREN fra din(e) computer(e) eller fra dit lokale netværk i tilfælde af en sådan
SOFTWARE-overførsel.

2.8.

Hvis du har en version af SOFTWAREN, som ikke kræver aktivering af serienummeret efter
installation af SOFTWAREN (ud over SOFTWAREN markeret som "Try&Buy”, “Prøve” eller
“Demo”), og typen af din licens er en anden end som nævnt i artiklerne 1.1.1.1. – 1.1.1.4.: (i)
SOFTWAREN vil være ledsaget et certifikat udstedt af ABBYY og præcisere gældende
licensdetaljer. (ii) Du skal beholde SOFTWAREN for dig selv, og enhver overførsel af
SOFTWAREN af dig er strengt forbudt (med henblik udelukkende på denne artikel 2.8, inkluderer
"overførsel", men er ikke begrænset til, at give adgang for tredjeparter, at give adgang til privat
brug for medarbejdere, samt salg, leje eller lån af SOFTWAREN. (iii) Du skal have et nøjagtigt
overblik over antallet af, hvor mange af dine brugercomputere SOFTWAREN bruges på, du skal
rapportere antallet af dine brugercomputere til ABBYY eller ABBYY Partner på årlig basis og
skal, sammen med din årlige rapport betale det årlige licensgebyr (som det kan være fastsat i
den dokumentation, der fulgte med dit køb af SOFTWAREN) for hver brugercomputer, inklusive
dem, som overstiger det antal, der var forudbetalt med din licens. (iv) Efter rimelig forudgående
skriftlig anmodning kan ABBYY foretage en materiel revideringsprocedure af dine tal, alene for at
bekræfte antallet af brugercomputere og nøjagtigheden af de licensgebyrer, du betaler, og ikke
oftere end én gang for hver tolv (12) måneder. En sådan revidering skal udføres for ABBYYs
regning i løbet af dine almindelige åbningstider, og er underlagt fortrolighedskrav. Hvis tallene
efter revideringen afslører en undladelse på mere end fem (5) procent i forhold til de
SOFTWARE-licensgebyrer, du har indsendt samt forfaldne licensgebyrer, skal du, ud over at
betale differencen mellem licensgebyrerne, også betale ABBYYs revideringsudgifter.

Pre-release, test- eller demo-SOFTWARE
3.1.

Hvis SOFTWAREN Du har modtaget sammen med denne Licens er en kommerciel pre-release
eller beta-release software, som en prøve eller til demonstration, kontrol eller afprøvning, har
begrænset eller mindre end fuld funktionalitet, er mærket "Prøv&køb" "Prøve", "Demo" eller blev

leveret uden beregning ("Begrænset software"), så vil artikel 3 være gældende indtil det
tidspunkt, Du får (køber) en licens til den fulde version af SOFTWAREN. I det omfang en
bestemmelse i denne er i konflikt med andre vilkår eller betingelser i denne EULA, vil denne
artikel erstatte sådanne andre vilkår og betingelse(r) med hensyn til begrænset SOFTWARE,
men kun i det omfang det er nødvendigt for at løse konflikten.
3.2.

DEN BEGRÆNSEDE SOFTWARE LEVERES TIL DIG "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG
UDEN GARANTI ELLER SKADESERSTATNING (UDTRYKKELIGT, STILTIENDE ELLER
LOVPLIGTIGT) AF ENHVER ART. DEN BEGRÆNSEDE SOFTWARE ER IKKE
NØDVENDIGVIS DEN ENDELIG SOFTWARE FRA ABBYY OG KAN INDEHOLDE
KODEFEJL, FEJL OG ANDRE PROBLEMER, DER KAN FORÅRSAGE SYSTEMFEJL ELLER
ANDRE NEDBRUD OG DATATAB. I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT UNDER
GÆLDENDE LOVGIVNING GÆLDER INGEN GARANTI FOR BEGRÆNSET SOFTWARE, OG
DU ANERKENDER, AT ABBYY FRALÆGGER SIG ENHVER GARANTI ELLER
ANSVARSFORPLIGTELSER AF ENHVER ART OVER FOR DIG, HERUNDER, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL INDIREKTE GARANTIER FOR EJERSKAB, SALGBARHED,
IKKE-KRÆNKELSE, UFORSTYRRET BESIDDELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL. HVOR ANSVAR IKKE KAN UDELUKKES, MEN KAN VÆRE BEGRÆNSET, SKAL
ABBYY OG DETS SAMARBEJDSPARTNERES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR VÆRE
BEGRÆNSET TIL 50 AMERIKANSKE DOLLARS (U.S. $50) ELLER DET SAMLEDE
BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN, HVAD END DER MÅTTE VÆRE STØRST.

3.3.

Begrænset Software kan have begrænset funktionalitet, såsom at have funktionalitet i en
begrænset periode og efter udløbet af tilladt funktionalitet ("time-out") kan Din adgang til og
mulighed for at bruge den Begrænsede Software blive deaktiveret. Efter en time-out vil Dine
rettigheder i henhold til EULA ophøre, medmindre Du anskaffer en ny Licens fra ABBYY.

3.4.

Begrænset Software, for hvilken der ikke har været en kommerciel frigivelse.
3.4.1.

Begrænset Software, for hvilken der ikke har været en kommerciel frigivelse, betragtes
som ABBYYs fortrolige oplysninger.

3.4.2.

Med hensyn til begrænset software, hvor der ikke har været en kommerciel frigivelse,
disponerer eller garanterer ABBYY ikke, har ingen udtrykkelige eller stiltiende
forpligtelse og Du anerkender at ABBYY ikke har lovet eller garanteret, at disse
programmer vil blive udviklet yderligere, eller at en kommerciel version vil blive
offentliggjort eller stillet til rådighed i fremtiden. ABBYY kan ikke indføre et
softwareprodukt, der svarer til eller er forenelig med sådan software. I
overensstemmelse hermed anerkender Du, at enhver brug, forskning eller udvikling Du
udfører vedrørende sådan software sker udelukkende på Din egen risiko.

3.4.3.

Du kan give feedback til ABBYY vedrørende afprøvning og brug af begrænset software,
herunder fejl eller fejlrapporter ("Feedback"), og helt at overførsel og give ABBYY alle
rettigheder til en sådan Feedback, herunder uden forbehold, rettighederne til at
anvende, offentliggøre og udbrede kendskabet til Feedbacken.

3.4.4.

Hemmeligholdelse af begrænset Software, for hvilken der ikke har været en
kommerciel frigivelse, og dens resultater:
3.4.4.1.

Du accepterer ikke at videredistribuere ledsagende skriftlig, mundtlig eller
elektronisk information videredistribueret til Dig af ABBYY, i forbindelse med
den Begrænsede Software, som der ikke har været en kommerciel frigivelse
af. Eventuelle oplysninger om kvaliteten af en sådan Begrænset Software
eller kvaliteten af de resultater, der er erhvervet gennem brug af en sådan
Begrænset Software, Feedback, og alle oplysninger om bugs, fejl og andre
problemer opdaget af Dig i den Begrænsede Software, som der ikke er
kommercielt udgivet, er fortrolig information tilhørende ABBYY.

4.

3.4.6.

Du skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at forhindre afsløring af ABBYYs
fortrolige oplysninger og for at holde dem fortrolige.

3.4.7.

Du skal omgående informere ABBYY hvis Du bliver opmærksom på videregivelse af
ABBYYs fortrolige oplysninger. Hvis Du handler i strid med vilkårene og betingelserne i
artiklerne 3.4.4.1 - 3.4.6 ovenfor, skal Du kompensere ABBYY for ethvert tab som følge
af en sådan misligholdelse.

3.4.8.

Ved modtagelse af en nyere version af Begrænset Software eller en kommerciel
version af denne software, som et selvstændigt produkt eller som en del af et større
produkt, accepterer Du at returnere eller ødelægge alle tidligere versioner af
Begrænset Software modtaget fra ABBYY.

3.4.9.

Hvis Du har fået den Begrænsede Software i henhold til en separat skriftlig aftale, så er
Din brug af SOFTWAREN også styret af en sådan aftale. I det omfang at alle vilkår og
betingelser i en særlig skriftlig aftale, såsom den gensidige hemmeligholdelsesaftale, er
i konflikt med eventuelle vilkår og betingelser i denne EULA, skal en særlig skriftlig
aftale afløse sådanne andre udtryk og tilstand(e) med hensyn til SOFTWAREN, men
kun i det omfang, det er nødvendigt for at løse konflikten.

Hvis SOFTWAREN er mærket "Ikke til videresalg" eller "NFR," må Du, uanset andre afsnit i
denne EULA, kun bruge denne SOFTWARE til demonstration, kontrol eller afprøvning.

Opdateringer og funktionalitetudvidelser
5.1.

5.2.

6.

Du må ikke afsløre ABBYYs fortrolige oplysninger. Udtrykket "afsløre" betyder at vise,
beskrive, kopiere, lease, udlåne, udleje, tildele, overføre eller give adgang, via et
netværk eller på anden måde til ABBYY fortrolige oplysninger gengivet på nogen form,
herunder mundtlig kommunikation, til tredjepart.

Ikke-til-videresalg SOFTWARE
4.1.

5.

3.4.5.

Hvis SOFTWAREN er mærket som en "Opdatering" eller "Funktionalitetsudvidelse", kan
restriktioner på Din brug af SOFTWAREN og omfanget af Din Licens omfatte, men ikke
begrænse sig til følgende:
5.1.1.

Du skal eje en Licens til den tidligere version (i tilfælde af en opdatering) eller
udvidelige udgave (i tilfælde af en funktionalitetsudvidelse) af SOFTWAREN,
identificeret af ABBYY som værende berettiget til denne opdatering eller
funktionalitetsudvidelse, for at bruge SOFTWAREN.

5.1.2.

Den
SOFTWARE,
der
er
markeret
som
en
"Opgradering"
eller
"Funktionalitetsudvidelse" ("Udvidelse")", erstatter og/eller modificerer det produkt, der
dannede grundlaget for din berettigelse til opdateringen eller funktionsudvidelsen.

5.1.3.

Du kan kun bruge det opdaterede eller udvidede produkt i overensstemmelse med
vilkårene i EULA'en, der leveres med denne opdatering eller funktionalitetsudvidelse.

Hvis SOFTWAREN er betegnet som en "Opdatering", anerkender Du, at enhver forpligtelse, som
ABBYY måtte have til at yde support på udgaven af den SOFTWARE, der opdateres, vil slutte,
når opdateringen er tilgængelig.

Opgraderinger
6.1.

Hvis SOFTWAREN er mærket som en "opgradering", kan restriktioner af din brug af
SOFTWAREN og omfanget af din licens omfatte, men er ikke begrænset til, følgende:
6.1.1.

Den

software,

der

dannede

grundlaget

for

din

ret

til

opgraderingen

(opgraderingsbasissoftware) kan efter opgraderingen kun anvendes på den samme
computer i henhold til vilkårene og betingelserne i den EULA, som leveres med
opgraderingsbasissoftwaren, hvis ikke andet er aftalt i en skriftlig aftale om opgradering
med ABBYY eller en ABBYY-partner, bortset fra de tilfælde, hvor artikel 6.1.1.1 i denne
EULA gælder.
6.1.1.1.

6.1.2.

7.

8.

Denne artikel finder anvendelse, hvis begge de følgende betingelser er
opfyldt, som følge af en opgradering fra opgraderingsbasissoftwaren af
SOFTWAREN til den aktuelle version af SOFTWAREN, der er underlagt
denne EULA: (i) artikel 16.6 i denne EULA gælder og (ii) du har købt
opgraderingen til en særlig opgraderingspris sammenlignet med den normale
pris af SOFTWAREN, og denne rabatpris er betinget af din opgradering fra
opgraderingsbasissoftwaren af SOFTWAREN. Hvis begge de ovennævnte to
betingelser
er
opfyldt,
ophører
din
ret
til
at
bruge
opgraderingsbasissoftwaren, og du skal stoppe al brug af en sådan software
og afinstallere den fuldstændigt fra din computer eller fra dit lokale netværk. I
modsat fald vil denne EULA betragtes som ugyldig, og ingen licens af
SOFTWAREN anses for at være givet til dig, medmindre du betaler
forskellen mellem det beløb, du har betalt for opgraderingen og den normale
pris af SOFTWAREN.

Brug af opgraderingsbasissoftwaren kan forbydes ved en særskilt skriftlig aftale med
ABBYY eller en ABBYY-partner.

Teknisk support og vedligeholdelse
7.1.

Du kan måske få ABBYY teknisk support, vedligeholdelse eller professionelle tjenester relateret
til SOFTWAREN ("Supporttjenester") afhængigt af den aktuelle ABBYY-supportpolitik, dog kan
du være berettiget til et andet niveau af supportjenester end angivet i ABBYYs supportpolitik i
overensstemmelse med en skriftlig aftale med ABBYY, med hensyn til sådanne supporttjenester.
Du kan også være berettiget til bestemte supporttjenester fra en ABBYY-partner i
overenstemmelse med en aftale mellem dig og ABBYY-partneren, med hensyn til sådanne
supporttjenester, under den betingelse at ABBYY-partnerens aftale ikke må indføre yderligere
forpligtelser for ABBYY.

7.2.

De generelle vilkår og betingelser for ABBYYs supportpolitik er offentliggjort på ABBYYs websted
www.abbyy.com. ABBYY forbeholder sig ret til at ændre supportpolitikken uden varsel.

7.3.

Ud over de generelle vilkår og betingelser, kan ABBYY have specifikke supportpolitikker i
bestemte regioner, som kan reguleres af særskilte aftaler.

7.4.

Enhver supplerende programkode og enhver SOFTWARE komponent, som Du modtager i
forbindelse med Supporttjenester, betragtes som en del af SOFTWAREN og er underlagt
vilkårene og betingelserne i nærværende EULA.

Ejerskab
8.1.

Der overføres ikke nogen af ABBYY's immaterielle rettigheder (herunder SOFTWARE og
eventuelle ABBYY patenter, varemærker eller ophavsrettigheder) til Dig. Du må ikke på nogen
måde, under eller efter aftalens løbetid, gør brug af eller kræve nogen ret til et navn, logo,
varemærke, mønster eller design ejet af ABBYY eller noget navn, logo, varemærke, mønster
eller design, der ligner dem.

8.2.

Der overføres ikke nogen af Dine immaterielle rettigheder (herunder programmet og eventuelt
Dine patenter, varemærker eller ophavsrettigheder) til ABBYY.

8.3.

SOFTWAREN indeholder værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger
tilhørende ABBYY og tredjeparter og er beskyttet af love om ophavsret, herunder, uden

forbehold, af USAs lov om ophavsret, den Russiske Føderations love, internationale
traktatbestemmelser og de gældende love i det land, hvor den er blevet anvendt eller anskaffet.
8.4.

9.

Alle titler og rettigheder til indhold der ikke er indeholdt i SOFTWAREN, men kan være
tilgængelige ved brug af SOFTWAREN, tilhører de respektive ejere af indhold og kan være
beskyttet af gældende ophavsret eller andre love om intellektuel ejendomsret og internationale
traktater. Denne EULA giver Dig ikke nogen intellektuel ejendomsret.

Begrænset garanti. Ansvarsfraskrivelser
9.1.

Hvis det kræves i henhold til lovgivningen i det land, hvor Du fik (købte) SOFTWAREN garanterer
ABBYY kun at det medie som SOFTWAREN leveres på vil være fri for materiale- og
håndværksmæssige fejl under normal brug og kun for det minimale garanterede tidsrum bestemt
af lovgivningen i det land, hvor Du fik (købte) SOFTWAREN startende fra købsdatoen. Hvis
SOFTWAREN er skaffet (købt) i landene defineret i artikel 16.6, vil denne periode udgøre tredive
(30) dage regnet fra købsdatoen for SOFTWAREN.

9.2.

MED UNDTAGELSE AF FOR SÅ VIDT ANGIVET I DETTE AFSNIT 9 (BEGRÆNSET
GARANTI, ANSVARSFRASKRIVELSER) OG MED UNDTAGELSE AF ENHVER GARANTI,
ERKLÆRING, REPRÆSENTATION ELLER UDTRYK I DET OMFANG DE SAMME IKKE KAN
ELLER IKKE MÅ UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES AF LOVGIVNING, DER GÆLDER FOR
DIG
I
DIN
JURISDIKTION,
BLIVER
SOFTWAREN,
(INKLUSIVE
ENHVER
TREDJEPARTSSOFTWARE INKLUDERET HERI) INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
ENHVER SOFTWAREDOKUMENTATION, OPGRADERING ELLER OPDATERING LEVERET
TIL DIG "SOM DEN ER OG FOREFINDES", OG ABBYY GIVER INGEN GARANTIER,
ERKLÆRINGER ELLER VILKÅR (UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, UANSET OM DET
ER VED LOV, FÆLLES LOVGIVNING, PRAKSIS, ANVENDELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE)
MED HENSYN TIL ETHVERT SPØRGSMÅL, HERUNDER UDEN FORBEHOLD AF NOGEN
GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, SALGBARHED,
INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
ELLER AT SOFTWAREN VIL VÆRE FEJLFRI, OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT
SOFTWAREN VIL FUNGERE KORREKT, NÅR DEN BRUGES SAMMEN MED ANDEN
SOFTWARE ELLER HARDWARE. ABBYY KAN IKKE OG VIL IKKE GARANTERE FOR
YDEEVNEN ELLER RESULTATERNE DU KAN OPNÅ VED AT BRUGE SOFTWAREN. DEN
FULDE RISIKO FOR KVALITETS- OG BRUGSMÆSSIGE PROBLEMER HOS SOFTWAREN
LIGGER HOS DIG. YDERMERE FREMSÆTTER ABBYY INGEN GARANTIER FOR NOGEN
TREDJEPARTS SOFTWAREPRODUKTER, DER KAN INDGÅ I SOFTWAREN.

10. Forbehold for Ansvar
10.1.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ABBYY VÆRE ANSVARLIG FOR DIG FOR NOGEN
SKADER, DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER OPLYSNINGER AF NOGEN ART,
FORRETNING ELLER ANDET, KRAV ELLER OMKOSTNINGER OVERHOVEDET ELLER
FØLGESKADER, INDIREKTE, SÆRLIGE, PØNALSKADER ELLER BODSSKADER ELLER
NOGEN FORM FOR TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE INDTÆGTER SKYLDES
OG/ELLER I FORHOLD TIL BRUG AF SOFTWAREN ELLER SKADER DER SKYLDES
MULIGE FEJL ELLER TRYKFEJL I SOFTWAREN, SELVOM ABBYY ER BLEVET OPLYST
OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, SKADER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER, ELLER
FOR NOGET KRAV FRA TREDJEMAND. OVENSTÅENDE FORBEHOLD OG
UDELUKKELSER FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG DET ER TILLADT UNDER
GÆLDENDE LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION. ABBYYS ENESTE OG SAMLEDE ANSVAR
UNDER ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL DEN
PRIS, DU EVENTUELT OPRINDELIG HAR BETALT FOR SOFTWAREN.

11. Garantiudelukkelse og forbehold for brugere bosiddende i Tyskland eller Østrig
11.1.

Hvis du har anskaffet din kopi af SOFTWAREN i Tyskland eller Østrig, og du normalt er
bosiddende i et af disse lande, garanterer ABBYY i overensstemmelse med tysk lovgivning, at

SOFTWAREN indeholder de funktionaliteter, der er angivet i dokumentationen (de "aftalte
funktionaliteter") i den begrænsede garantiperiode efter modtagelsen af SOFTWAREN når den
bruges på en anbefalet hardwarekonfiguration. Som anvendt i denne artikel, betyder "begrænset
garantiperiode" to (2) år, hvis du er en forbruger, og et (1) år hvis ikke. Ikke-væsentlige afvigelser
fra den aftalte funktionalitet tages ikke i betragtning og giver ikke ret til nogen garanti. Denne
begrænsede garanti gælder ikke for SOFTWARE, der leveres gratis, f. eks. opdateringer,
præ-versioner, "Prøveversioner", produktprøver, "ikke til videresalg", ("NFR") kopier af
SOFTWAREN, eller SOFTWARE, som er blevet ændret af dig, i det omfang sådanne ændringer
resulterede i en defekt. For at fremsætte et garantikrav i løbet af den begrænsede
garantiperiode, skal du sende SOFTWAREN tilbage for vores regning, samt købsbevis fra det
sted, hvor du anskaffede den. Hvis funktionerne i SOFTWAREN varierer betydeligt fra den aftalte
funktionalitet, har ABBYY ret til (i form af genydelser og efter eget skøn) at reparere eller udskifte
SOFTWAREN. Hvis dette ikke lykkes, er du berettiget til en nedsættelse af købsprisen
(reduktion) eller til at annullere købsaftalen (ophævelse). For yderligere garantioplysninger, skal
du kontakte: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687 München, tlf.: +49 89 69 33 33
0, fax: +49 89 69 33 33 300, e-mail: help@abbyy.com.
11.2.

Hvis Du har fået Din kopi af SOFTWAREN i Tyskland eller Østrig, og Du normalt er bosiddende i
et af disse lande, så:
11.2.1.

Med forbehold for bestemmelserne i artikel 11.2.2, skal ABBYY's lovpligtige
erstatningsansvar være begrænset således: (i) ABBYY skal kun være ansvarlig for
skadeserstatning op til det beløb som typisk forventes på tidspunktet for købsaftalen i
forbindelse med skader, der er forårsaget af en lille uagtsom overtrædelse af en
væsentlig kontraktlig forpligtelse og (ii) ABBYY hæfter ikke for skader, der er forårsaget
af en lille uagtsom overtrædelse af en ikke-væsentlig kontraktforpligtelse.

11.2.2.

Erstatningsforbehold der er angivet i artikel 11.2.1 vil ikke være gældende for de
lovpligtige ansvar, navnlig, i forbindelse med erstatningsansvar i henhold til den tyske
produktansvarslov, ansvar for at antage en specifik garanti eller ansvar for uforsvarligt
forårsaget personskade.

11.2.3.

Du skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå og begrænse skader, især at
tage sikkerhedskopier af SOFTWAREN og Dine computerdata som omfattet af
bestemmelserne i denne EULA.

12. Garantiudelukkelse og begrænsninger for brugere bosiddende i Australien
12.1.

Hvis du har fået din kopi af SOFTWAREN i Australien, og du normalt er bosiddende i det
pågældende land, så:
12.1.1.

ABBYY's varer kommer med garantier, der ikke bortfalder ifølge den australske
forbrugerlovgivning. Du har ret til en erstatning eller refundering for en større fejl og
kompensation for ethvert andet rimeligt sandsynligt tab eller skade. Du har også ret til
en reparation eller udskiftning af varerne, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og
fejlen ikke udgør en større fejl.

12.1.2.

hvor ABBYY giver yderligere udtrykkelig garanti eller garantier for SOFTWAREN, er de
fordele, du får af en sådan garanti eller garantier i tillæg til og erstatter ikke dine øvrige
rettigheder og retsmidler i henhold til den australske forbrugerlovgivning. For at
fremsætte et garantikrav skal du for egen regning returnere SOFTWAREN og
købsbevis til det sted, hvor du anskaffede den, eller hvis returnering ikke er muligt, gøre
SOFTWAREN tilgængelig til eftersyn af ABBYY eller dennes repræsentant. Garantien
dækker ikke nogle krav, medmindre SOFTWAREN er blevet testet og fundet defekt af
ABBYY i henhold til vilkårene i garantien. Hvis det findes at SOFTWAREN er defekt
(efter ABBYY's skøn) er ABBYY forpligtet (efter eget skøn) til at reparere eller udskifte
SOFTWAREN. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om garantien, bedes du kontakte
ABBYY PTY Ltd.: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park Street, SYDNEY NSW 2000

Australia, tlf.: +61 (02) 9004 7401; e-mail: help@abbyy.com.
12.1.3.

underlagt dine rettigheder, der følger af Loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse
af 2010 (Cth) eller anden lignende forbrugerlovgivning, accepterer du, at ABBY ikke vil
være ansvarlig for nogen krav fremsat af dig (uanset kontraktligt, retsstridigt, lovpligtigt
eller andet) for direkte, særlige, hændelige, indirekte eller følgeskader, eller skader,
herunder, men ikke begrænset til, ethvert tab af fortjeneste, kontrakter, indtægter eller
data der udspringer af eller i forbindelse med levering af SOFTWAREN eller levering af
andre varer og tjenesteydelser i henhold til denne EULA eller anden skriftlig aftale
udført mellem dig og ABBYY eller en ABBYY partner og hverken som følge af et brud
eller misligholdelse af ABBYY eller forsømmelse af ABBYY. Det maksimale
erstatningsansvar for ABBYY og dets partnere i henhold til denne EULA og enhver
anden skriftlig aftale, der er udført mellem dig og ABBYY eller en ABBYY partner for
enhver og alle overtrædelser, og enhver forsømmelse i forbindelse med sådanne
aftaler, vil være begrænset til summen af halvtreds amerikanske dollars (U.S. $ 50)
eller det samlede beløb, som du har betalt for SOFTWAREN, afhængigt af hvilket
beløb, der er størst.

12.1.4.

Hvis Loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse af 2010 (Cth) (eller tilsvarende
lovgivning) anvendes og tillader begrænsning af ansvar for misligholdelse af garantien
stiltiende ved lov, er ABBYY's ansvar efter eget valg begrænset til:
12.1.4.1. i tilfælde af varer, en eller flere af følgende: (i) udskiftning af varerne eller
levering af tilsvarende varer, (ii) reparation af varerne, (iii) betaling af
omkostningerne ved udskiftning af varerne eller køb af tilsvarende varer, eller
(iv) betaling af omkostningerne ved at have varerne repareret, og
12.1.4.2. i tilfælde af tjenesteydelser: (i) levering af tjenesteydelserne igen, (ii) eller
betaling af omkostningerne ved at have tjenesteydelserne leveret igen.

12.1.5.

Enhver af de vilkår og betingelser i denne EULA, som begrænser eller udelukker
ethvert udtryk, betingelse eller garanti, udtrykkelige eller stiltiende, eller ABBYY's
ansvar vil gælde i det omfang det er tilladt efter australsk lov og vil ikke opfattes som en
udelukkelse, kvalificering eller begrænsning af dine lovbestemte rettigheder eller
retsmidler, som følger af overtrædelsen af et underforstået vilkår i denne EULA, hvor en
sådan udelukkelse, kvalifikation eller begrænsning ville være forbudt ved lov.

12.1.6.

Hvis du er en kunde (som defineret i Loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse
af 2010 (Cth)), så begrænser eller ændrer intet i denne EULA dine rettigheder eller
retsmidler mod ABBYY for svigt af en lovbestemt garanti i henhold til den australske
forbrugerlovgivning, hvis en sådan begrænsning eller ændring ville være forbudt efter
Loven om konkurrence og forbrugerbeskyttelse af 2010 (Cth).

13. Yderligere forbehold for SOFTWARE anskaffet i USA
13.1.

Regeringsbrug. Den Licenserede Software og tilhørende dokumentation er "Kommercielle
genstande", som denne term er defineret i 48 C.F.R. §2.101, bestående af "Kommerciel
Computer Software" og "Kommerciel Computer Software Dokumentation", som sådanne termer
bruges i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, som relevant. I overensstemmelse med
48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til 227.7202-4, som relevant, licenseres
Kommerciel Computer Software og Kommerciel Computer Software Dokumentation til den
amerikanske regerings slutbrugere (a) kun som Kommercielle genstande og (b) kun med de
rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i henhold til de vilkår og betingelser angivet heri.
Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

14. Eksportregler. Du accepterer, at Du ikke må eksportere eller reeksportere SOFTWAREN i modstrid
med eventuelle eksportforbehold bestemt i lovgivningen i det land, hvor denne SOFTWARE er
købt, eller på anden måde erhvervet. Desuden erklærer og garanterer Du, at det ikke er ulovligt i

henhold til gældende lovgivning, at Du modtager SOFTWAREN.
15. Tredjepartssoftware
15.1.

Integrerede skrifttyper
Skrifttypeprogrammer er underlagt copyright, og copyrightejerne kan indføre betingelser for, at et
skrifttypeprogram kan bruges. En af betingelserne kan være, at Du skal bruge en licenseret kopi
af skrifttypeprogrammet for at indlejre skrifttypen i en PDF-fil. ABBYY kan under ingen
omstændigheder holdes ansvarlig for eventuelle skader stammende fra eller i forbindelse med
Din brug af indlejrede skrifttyper.

15.2.

Datalogics Software og Adobe Products
15.2.1.

Copyright 2000 - 2012 Datalogics, Inc.
Copyright 1984 - 2012 Adobe Systems Incorporated og dennes licensgivere. Alle
rettigheder forbeholdes.

15.2.2.

Udtrykket "Datalogics Software og Adobe Products" betyder Datalogics Software og
tredjepartsprodukter (herunder Adobe Products) og tilhørende dokumentation samt alle
opgraderinger, ændrede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier heraf.

15.2.3.

Du anerkender og accepterer, at tredjepartslicensgivere er ejere af visse beskyttede
oplysninger og intellektuelle ejendomsrettigheder inkluderet i SOFTWAREN og
dokumentationen. Sådanne tredjepartslicensgivere er begunstigede tredjeparter, der
har ret til at håndhæve ABBYYs rettigheder og dine forpligtelser herunder og søge
passende juridiske og rimelige løsninger, herunder, men ikke begrænset til, skader og
påbud for din misligholdelse af disse forpligtelser.

15.2.4.

Licenstildeling og -forbehold. ABBYY tildeler Dig en ikke-eksklusiv rettighed til at bruge
Datalogics Software og Adobe Products i henhold til betingelserne i denne EULA. Du
må lave én sikkerhedskopi af Datalogics Software og Adobe Products, forudsat at
sikkerhedskopien ikke installeres eller anvendes på nogen computer.

15.2.5.

Intellektuelle ejendomsrettigheder. Datalogics Software og Adobe Products indarbejdet
i SOFTWAREN ejes af Datalogics, Adobe og tredjeparter, og deres leverandører, og
deres struktur, organisation og kode er værdifulde forretningshemmeligheder tilhørende
Datalogics, Adobe og tredjeparter, og deres leverandører. Datalogics Software og
Adobe Products er også beskyttet af den amerikanske copyrightlovgivning og
bestemmelser i internationale konventioner. Du må ikke kopiere Datalogics Software og
Adobe Products, undtagen som angivet i denne EULA. Enhver kopi, som du har
tilladelse til at lave i henhold til denne EULA, skal indeholde samme copyright og andre
ejendomsretlige mærkater, som vises på Datalogics Software og Adobe Products. Du
accepterer ikke at ændre, tilpasse, oversætte, foretage reverse engineering,
dekompilere, deassemblere eller på anden måde forsøge at finde kildekoden til
Datalogics Software og Adobe Products. Undtagen som nævnt ovenfor, giver denne
EULA dig ikke nogen ophavsrettigheder til Datalogics Software og Adobe Products.

15.2.6.

Skrifttypelicens. Du kan indlejre kopier af fontsoftwaren i dine elektroniske dokumenter
med henblik på trykning, visning og redigering af dokumentet. Ingen andre rettigheder
til indlejring er underforstået eller tilladt i henhold til denne licens.

15.2.7.

Garanti. ABBYY OG DENNES LEVERANDØR VIL IKKE OG KAN IKKE GARANTERE
YDELSESRESULTATER, SOM DU MÅTTE OPNÅ VED BRUG AF SOFTWAREN.

15.2.8.

Eksportregler. Du accepterer, at Software Datalogics og Adobe Products ikke må
sendes, overføres eller eksporteres til noget land eller bruges på nogen måde, som er

forbudt af United States Export Administration Act eller andre eksportlove, restriktioner
eller regulativer (samlet kaldet "eksportlovgivningen") . Hertil kommer, at hvis Software
Datalogics og Adobe Products identificeres som eksport-kontrollerede varer under
eksportlovgivningen, erklærer og garanterer du, at du ikke er statsborger, eller på
anden måde bosiddende i et land omfattet af eksportforbud, og at det ikke på anden
måde er dig forbudt i henhold til den gældende eksportlovgivning, at modtage Software
Datalogics og Adobe produkter. Alle rettigheder til at bruge Software Datalogics og
Adobe Products tildeles på betingelse af, at sådanne rettigheder mistes, hvis du ikke
overholder betingelserne i denne EULA.
15.2.9.

Gældende lovgivning. Denne EULA er ikke underlagt konfliktlovgivningen af nogen
jurisdiktion eller de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb,
som udtrykkeligt er undtaget.

15.2.10. Almindelige bestemmelser som denne EULA berører ikke de lovmæssige rettigheder,
for en part, der handler som forbruger.
15.2.11. Varemærker. Varemærker der optræder heri er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende deres respektive ejere i USA og/eller andre lande.
15.3.

Cuminas DjVu® SDK
Ophavsretten til dele af dette computerprogram tilhører © 2008 Celartem, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes. Ophavsretten til dele af dette computerprogram tilhører © 2011 Caminova, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes. Ophavsretten til dele af dette computerprogram tilhører © 2013
Cuminas, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. DjVu er beskyttet af US Patent No 6.058.214.
Udenlandske patenter er anmeldt. Leveret af AT&T Labs Technology.
Du har som slutbruger retten til at bruge DjVu SDK som en del af SOFTWAREN for hele
perioden af en sådan SOFTWARE-ophavsret eller for en anden kortere brugsperiode, erklæret i
EULA'en.
15.3.1.

Du må ikke udføre, eller gøre det muligt for andre personer at udføre, reverse
engineering, adskillelse eller dekompilering (dvs. reproducere og forandre objektkode til
kildekode) eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til SOFTWAREN eller til
nogen del, undtagen og kun i det omfang at sådanne aktiviteter udtrykkeligt er tilladt af
gældende lovgivning uanset denne forbehold. Hvis gældende lov forbyder forbehold af
sådanne aktiviteter, må eventuelle oplysninger der opdages, ikke afsløres til
tredjemand bortset fra hvor en sådan afsløring er foreskrevet ved lov og sådanne
oplysninger skal øjeblikkeligt meddeles til ABBYY. Alle disse oplysninger skal betragtes
som fortrolige og virksomhedsspecifikke oplysninger tilhørende ABBYY.

15.3.2.

ABBYY GIVER INGEN GARANTIER, BETINGELSER, REPRÆSENTATION ELLER
VILKÅR (UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET ENTEN VED VEDTÆGTER,
LOVGIVNING, TRADITION, BRUG ELLER ANDET) I NOGEN SAMMENHÆNG,
HERUNDER, UDEN FORBEHOLD, IKKE-KRÆNKELSE AF EN TREDJEPARTS
RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT SOFTWAREN INGEN
FEJL VIL INDEHOLDE, OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT SOFTWAREN VIL
FUNGERE KORREKT NÅR DEN ANVENDES I SAMSPIL MED ANDEN SOFTWARE
ELLER HARDWARE. ABBYY KAN IKKE OG VIL IKKE GARANTERE FOR
YDEEVNEN ELLER RESULTATERNE DU KAN OPNÅ VED AT BRUGE
SOFTWAREN. DEN FULDE RISIKO FOR KVALITETS- OG BRUGSMÆSSIGE
PROBLEMER HOS SOFTWAREN LIGGER HOS DIG. YDERMERE FREMSÆTTER
ABBYY
INGEN
GARANTIER
FOR
NOGEN
TREDJEPARTS
SOFTWAREPRODUKTER, DER KAN INDGÅ I SOFTWAREN.

15.3.3.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL ABBYY VÆRE ANSVARLIG FOR DIG FOR

NOGEN SKADER, DRIFTSTAB, TAB AF DATA ELLER OPLYSNINGER AF NOGEN
ART, FORRETNING ELLER ANDET, KRAV ELLER OMKOSTNINGER
OVERHOVEDET
ELLER FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER ELLER
BODSSKADER ELLER NOGEN FORM FOR TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE
INDTÆGTER SKYLDES OG/ELLER I FORHOLD TIL BRUG AF SOFTWAREN ELLER
SKADER SKYLDES MULIGE FEJL ELLER TRYKFEJL I SOFTWAREN, SELVOM EN
ABBYY-REPRÆSENTANT ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE
TAB, SKADER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER, ELLER FOR NOGET KRAV FRA
TREDJEMAND. OVENSTÅENDE FORBEHOLD OG UDELUKKELSER FINDER
ANVENDELSE I DET OMFANG DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE
LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION. ABBYY ENESTE OG SAMLEDE ANSVAR
UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE EULA ER BEGRÆNSET TIL DEN
PRIS DU EVENTUELT OPRINDELIG HAR BETALT FOR SOFTWAREN.
15.3.4.

Forbehold for SOFTWARE fra USA.
15.3.4.1. Regeringsbrug. Hvis SOFTWAREN bruges af USAs regering eller et
amerikansk regeringsagentur, skal følgende supplerende betingelser gælde:
(1) Begrænset Computersoftware, som defineret i Rights in Data-General
klausulen på Federal Acquisition Regulations 52.227-14; og (2) enhver brug,
kopiering eller offentliggørelse fra regeringen er underlagt forbeholdene i
afsnit (с)(1)(ii) af Rights in Technical Data and Computer Software klausulen
på DFARS 252.227-7013.
15.3.4.2. Eksportregler. Du accepterer, at Du ikke må eksportere eller reeksportere
SOFTWAREN i modstrid med eventuelle eksportforbehold bestemt i
lovgivningen i det land, hvor denne SOFTWARE er købt, eller på anden
måde erhvervet. Desuden erklærer og garanterer Du, at det ikke er ulovligt i
henhold til gældende lovgivning, at Du modtager SOFTWAREN.

15.3.5.

Tredjepartskode Oniguruma Copyright © 2002-2006 K.Kosako <sndgk393 AT ybb DOT
ne DOT jp>. Alle rettigheder forbeholdes. Redistribution og brug i kildeform og binær
form med eller uden ændringer er tilladt, under forudsætning af at følgende betingelser
opfyldes. Videredistribution af kildekode skal gengive ovenstående meddelelse om
copyright, denne liste over betingelser og følgende fraskrivelse. Redistribution i binær
form skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser
samt følgende fraskrivelse i den dokumentation og/eller andre materialer, der leveres
sammen med distributionen.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF FORFATTEREN OG BIDRAGYDERNE "SOM
DEN ER OG FOREFINDES" OG MED FRASKRIVELSE AF ENHVER UDTRYKKELIG
ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL. FORFATTEREN ELLER BIDRAGYDERNE HÆFTER UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE
ELLER SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER,
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER
-TJENESTEYDELSER, TAB AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER
FORRETNINGSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN SÅDANNE MÅTTE OPSTÅ
OG I FORHOLD TIL ENHVER TEORI OM HÆFTELSE, DET VÆRE SIG I HENHOLD
TIL AFTALERET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT
(HERUNDER FORSØMMELIGHED OG ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR
PÅ GRUND AF BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELVOM DER PÅ FORHÅND
ER GIVET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

15.3.6.

MD5 En del af denne SOFTWARE er afledt af RSA Data Security, Inc. MD5
Message-Digest Algorithm. Mersenne Twister Copyright © 2006,2007 Mutsuo Saito,
Makoto Matsumoto og Hiroshima University. Alle rettigheder forbeholdes.

Videredistribution og brug i kildeform og binær form med eller uden ændringer er tilladt,
under forudsætning af at følgende betingelser opfyldes: Videredistribution af kildekode
skal gengive ovenstående meddelelse om copyright, denne liste over betingelser og
følgende fraskrivelse. Redistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse
om copyright, denne liste over betingelser samt følgende fraskrivelse i den
dokumentation og/eller andre materialer, der leveres sammen med distributionen.
Hverken navnet på Hiroshima University eller navnene på bidragyderne må bruges til at
reklamere for eller fremme produkter, der er afledt af denne SOFTWARE, uden
specifik, forudgående, skriftlig tilladelse.
DENNE
SOFTWARE
LEVERES
AF
COPYRIGHTINDEHAVERNE
OG
BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES" OG MED FRASKRIVELSE AF
ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN
IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. COPYRIGHTEJERNE ELLER
BIDRAGYDERNE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR NOGEN
DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, PØNALSKADER
ELLER
FØLGESKADER
(HERUNDER,
MEN
IKKE
UDELUKKENDE,
FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTEYDELSER, TAB
AF BRUG, DATA ELLER FORTJENESTE, ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER),
UANSET HVORDAN SÅDANNE MÅTTE OPSTÅ OG I FORHOLD TIL ENHVER
TEORI OM HÆFTELSE, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALERET, OBJEKTIVT
ANSVAR,
ELLER
ANSVAR
UDEN
FOR
KONTRAKT
(HERUNDER
FORSØMMELIGHED OG ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR PÅ GRUND AF
BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ SELV OM DER PÅ FORHÅND ER GIVET
MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
15.4.

OpenSSL
15.4.1.

OpenSSL Licens
Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt indeholder software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/).
Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle rettigheder forbeholdes.
Dette
produkt
indeholder
(eay@cryptsoft.com)

krypteringssoftware

skrevet

af

Eric

Young

Eric Young er forfatteren af de dele af biblioteket, der er i brug.
Dette produkt indeholder software skrevet af Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
OpenSSL-værktøjspakken forbliver under en dobbeltlicens, dvs. at både betingelserne
for OpenSSL-licensen og den originale SSLeay-licens gælder for værktøjspakken.
Se https://www.openssl.org/source/license.html for den faktiske licenstekst.
15.5.

PDF-XChange
PDF-XChange Standard (c) 2001-2013 af Tracker Software Products Ltd.
15.5.1.

Licenstildeling og -forbehold. ABBYY tildeler Dig en ikke-eksklusiv rettighed til at bruge
PDF-XChange integreret i SOFTWAREN i henhold til betingelserne i denne EULA. Du
må lave én sikkerhedskopi af PDF-XChange integreret i SOFTWAREN, forudsat at
sikkerhedskopien ikke installeres eller anvendes på nogen anden computer.

15.6.

15.5.2.

Intellektuelle ejendomsrettigheder. PDF-XChange, der er integreret i SOFTWAREN,
ejes af Tracker Software Products Ltd og dennes leverandører, og dens struktur,
organisation og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Tracker Software
Products Ltd og dennes leverandører. PDF- XChange er også beskyttet af den
amerikanske ophavsret og internationale traktatbestemmelser. Du må ikke kopiere
PDF-XChange Softwaren, der er integreret i SOFTWAREN, undtaget som det, som
angivet i denne EULA. Enhver kopi, som du har tilladelse til at lave i henhold til denne
EULA, skal indeholde samme meddelelser om copyright og ejendomsret, som vises på
SOFTWAREN. Du accepterer ikke at ændre, tilpasse, oversætte, foretage reverse
engineering, dekompilere, deassemblere eller på anden måde forsøge at finde
kildekoden til PDF-XChange, der er integreret i SOFTWAREN. Undtagen som nævnt
ovenfor, giver denne EULA dig ikke nogen ophavsrettigheder til PDF-XChange.

15.5.3.

Eksportregler. Du accepterer, at PDF-XChange, der er integreret i SOFTWAREN ikke
må sendes, overføres eller eksporteres til noget land eller brugt på nogen måde, som
er under forbud af Den Amerikanske Eksport Administrations Akt eller andre
eksportlove, restriktioner eller regulativer (samlet kaldet "eksportlovgivningen") . Hertil
kommer, at hvis PDF-XChange, der er integreret i SOFTWAREN identificeres som
eksport-kontrollerede poster under eksportlovgivningen, erklærer og garanterer Du, at
Du ikke er statsborger, eller på anden måde bosiddende i et land omfattet af
eksportforbud, og at Du ikke på anden måde er forbudt i henhold til den gældende
eksportlovgivning, fra at modtage PDF-XChange, der er integreret i SOFTWAREN. Alle
rettigheder til at bruge PDF-XChange, der er integreret i SOFTWAREN tildeles på
betingelse af, at sådanne rettigheder er hjemfaldne, hvis Du ikke overholder
betingelserne i denne EULA.

15.5.4.

Varemærker. PDF-Xchange drivere er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Tracker Software Products Ltd i Storbritannien, Canada og/eller andre lande.

Microsoft Corporation
15.6.1.

For at køre C ++ programmer, der er fremstillet ved hjælp af Microsoft® Visual Studio®
2015 anvendes teknologier fra Microsoft Corporation eller deres dele (i det følgende
benævnt "Microsoft Teknologier"), som anført i afsnit 15.6.1.1. Microsoft Teknologier
distribueres under betingelserne i licensaftalen der ledsager de pågældende Microsoft
Teknologier.
15.6.1.1. Teknologier fra Microsoft Corporation brugt i denne SOFTWARE:
• Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library
© Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft og Visual
Studio er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• Microsoft Visual C++ 2015 OMP Library
© Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft og Visual
Studio er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
15.6.1.2. Microsoft Teknologierne er licenserede, ikke solgte. Microsoft softwarens
licensvilkår og denne EULA giver kun visse rettigheder til at bruge Microsoft
Teknologier. Microsoft forbeholder sig alle rettigheder. Medmindre gældende
lovgivning giver Dig flere rettigheder på trods af disse forbehold, kan Du kun
bruge Microsoft Teknologier som udtrykkeligt tilladt i Microsoft-software
Licensvilkår og i denne EULA. Ved at gøre dette, skal Du overholde alle
tekniske begrænsninger for Microsofts teknologier, der kun tillader, at bruge

denne
på
bestemte
måder.
For
mere
www.microsoft.com/licensing/userights. Du må ikke:

information,

se

• omgå nogen tekniske begrænsninger i Microsoft-teknologier;
• reverse engineere, dekompilere & demontere Microsoft Teknologier, eller
på anden måde forsøge at udlede kildekoden til softwaren, undtagen, og
alene i det omfang, at: (i) det er tilladt ved lov, på trods af disse forbehold;
eller (ii), det er krævet for at fejlrette ændringer eventuelle bibliotekers
licens under GNU Lesser General Public License, som er inkluderet med,
og knyttet til, disse Microsoft-teknologier, at;
• fjerne, minimere, blokere eller ændre nogen meddelelser om Microsoft og
deres leverandører af Microsoft Teknologier;
• bruge Microsoft Teknologier på nogen måde, der er imod loven;
• dele, offentliggøre, leje eller lease Microsoft Teknologier, eller levere
Microsoft Teknologier som en enkeltstående host løsning for andre at
bruge;
15.6.1.3. Eksport forbehold. Microsoft Teknologier, online-tjenester, professionelle
tjenester og relateret teknologi er underlagt USAs gældende
eksportlovgivning. Du skal overholde alle gældende internationale og
nationale love, herunder USAs eksportregulativer, den internationale
våbenlov,
kontoret
for
kontrol
med
udenlandske
aktivers
sanktionsprogrammer, og slutbruger-, slutbrugs- og geografiske forbehold fra
USA og andre regeringer der har forbindelse til Microsoft-produkter, tjenester
og teknologier. For mere information, se www.microsoft.com/exporting.
15.6.2.

Teknologierne fra Microsoft Corporation eller deres dele (herefter refereret til som
"Microsoft Technologies"), som er anført herefter, bruges i SOFTWAREN. Microsoft
Teknologier distribueres under betingelserne i licensaftalen, der ledsager de
pågældende Microsoft Teknologier.
15.6.2.1. Teknologier fra Microsoft Corporation brugt i denne SOFTWARE:
• MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (også kaldet
MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT)
© 2005-2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Microsoft er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
15.6.2.2. Microsoft Teknologier er licenserede, ikke solgte. Denne EULA giver dig kun
bestemte rettigheder til at bruge Microsoft Technologies. Microsoft
forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver
dig flere rettigheder på trods af disse forbehold, kan du kun bruge Microsoft
Teknologier som udtrykkeligt tilladt i Microsoft-software licensvilkårene og i
denne EULA. Ved at gøre dette, skal du overholde alle tekniske
begrænsninger for Microsofts teknologier, der kun tillader, at bruge denne på
bestemte måder. Du må ikke:
• bruge Microsoft Teknologier til andre formål end det tilsigtede. Microsoft
Teknologiers formål er, at implementere HD Photo encodere og/eller
dekodere i XML Papir Specifikationsprodukter, der er i overensstemmelse
med og understøtter HD Photo 1.0-filformat (også kaldet Windows Media
Photo 1.0-filformatet) som defineret i specifikation(en)(erne ) leveret med

de pågældende Microsoft Teknologier.
• stille Microsoft Teknologier til rådighed for andre til at kopiere;
• leje, lease eller udlåne de pågældende Microsoft Teknologier;
• overføre Microsoft Teknologier eller disse Microsoft Software Licensvilkår
til nogen tredjepart andre end dem, som er udtrykkeligt tilladt derunder.
15.6.2.3. Eksport forbehold. Microsoft Teknologier er underlagt amerikanske
eksportlove og -regler. Du skal overholde alle nationale og internationale
eksportlove og -regler, der gælder for Microsoft Teknologier. Lovgivningen
omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og slutbrug. For mere
information, se www.microsoft.com/exporting.
15.6.3.

For at understøtte integrationen af Microsoft Outlook, anvendes teknologierne fra
Microsoft Corporation eller deres dele (i det følgende benævnt "Microsoft Teknologier")
som opført i afsnit 15.6.3.1. Microsoft Teknologier distribueres under betingelserne i
licensaftalen der ledsager de pågældende Microsoft Teknologier.
15.6.3.1. Teknologier fra Microsoft Corporation brugt i denne SOFTWARE:
MICROSOFT Outlook 2010: MAPI Header Filer
© 2009-2010 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft er
enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
15.6.3.2. Microsoft Teknologier er licenserede, ikke solgte. Microsoft softwarens
licensvilkår og denne EULA giver kun visse rettigheder til at bruge Microsoft
Teknologier. Microsoft forbeholder sig alle rettigheder. Medmindre gældende
lovgivning giver Dig flere rettigheder på trods af disse forbehold, kan Du kun
bruge Microsoft Teknologier som udtrykkeligt tilladt i Microsoft-software
Licensvilkår og i denne EULA. Ved at gøre dette, skal Du overholde alle
tekniske begrænsninger for Microsofts teknologier, der kun tillader, at bruge
denne på bestemte måder. Du må ikke:
• omgå nogen tekniske begrænsninger i Microsoft teknologier;
• reverse engineere, dekompilere & demontere Microsoft teknologier,
medmindre, og kun i det omfang, gældende lovgivning udtrykkeligt
tillader, på trods af dette forbehold;
• lave
flere
kopier
af
Microsoft-teknologier
end
angivet
i
softwarelicensvilkårene fra Microsoft og denne EULA eller er tilladt af
gældende lokal lovgivning på trods af denne begrænsning;
• stille Microsoft Teknologier til rådighed for andre til at kopiere;
• leje, lease eller udlåne Microsoft teknologier; eller
• bruge Microsoft teknologier til kommercielle software-hosting-tjenester.
15.6.3.3. Eksport forbehold. Microsoft Teknologier er underlagt amerikanske
eksportlove og -regler. Du skal overholde alle nationale og internationale
eksportlove og -regler, der gælder for Microsoft Teknologier. Lovgivningen
omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og slutbrug. For mere

information, se www.microsoft.com/exporting.
15.6.4.

For at tillade, at applikationer skrevet med Microsoft udviklingsværktøjer kan bygge
Windows-indfødte, XML-baserede applikationer, anvendes følgende teknologier fra
Microsoft Corporation eller deres dele (i det følgende benævnt "Microsoft Teknologier"),
som anført i afsnit 15.6.4.1. Microsoft Teknologier distribueres under betingelserne i
licensaftalen der ledsager de pågældende Microsoft Teknologier.
15.6.4.1. Teknologier fra Microsoft Corporation brugt i denne SOFTWARE:
• MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0
© Microsoft Corporation. 1981-2008. Alle rettigheder forbeholdes.
Microsoft er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
15.6.4.2. Microsoft Teknologier er licenserede, ikke solgte. Microsoft softwarens
licensvilkår og denne EULA giver kun visse rettigheder til at bruge Microsoft
Teknologier. Microsoft forbeholder sig alle rettigheder. Medmindre gældende
lovgivning giver Dig flere rettigheder på trods af disse forbehold, kan Du kun
bruge Microsoft Teknologier som udtrykkeligt tilladt i Microsoft-software
Licensvilkår og i denne EULA. Ved brug skal du overholde alle tekniske
begrænsninger i softwaren, der kun tillader dig at bruge den på bestemte
måder.
15.6.4.3. Eksport forbehold. Microsoft Teknologier er underlagt amerikanske
eksportlove og -regler. Du skal overholde alle nationale og internationale
eksportlove og -regler, der gælder for Microsoft Teknologier. Lovgivningen
omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og slutbrug. For mere
information, se www.microsoft.com/exporting.

15.7.

Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular fonts
15.7.1.

Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, med reserveret Font Navn Miama
Nueva.

15.7.2.

Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), med reserveret Font
Navn Pecita.

15.7.3.

Bad Script Regular Copyright (c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) med reserveret Font
Navn "Bad Script".

15.7.4.

Denne Font Software er licenseret under SIL Open Font License, Version 1.1.
Denne licens er kopieret
http://scripts.sil.org/OFL

15.7.5.

nedenfor,

og

fås

også

med

en

FAQ

på:

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 Februar 2007
15.7.5.1. INDLEDNING
Formålet for Open Font License (OFL) er at stimulere verdensomspændende
udvikling af kollaborative skrifttypeprojekter, for at understøtte udviklingen af
skrifttyper i akademiske og sproglige kredse, og for at give gratis og åbne
rammer, for at dele og forbedre fonte i partnerskab med andre.
OFL tillader de licenserede skrifttyper bruges, undersøges, ændres og
videredistribueres frit, så længe de ikke sælges af dem selv. Fonte, inklusive

alle afledte værker, kan bundtes, indlejres, videredistribueres og/eller sælges
med anden software, forudsat at alle reserverede navne ikke bruges i de
afledte værker. Fonte og afledninger heraf, kan dog ikke udgives under en
anden licenstype. Krav om, at fontene forbliver under denne licens er ikke
gældende, for andre dokumenter fremstillet, ved hjælp af disse fonte eller
deres afledninger.
15.7.5.2. DEFINITIONER
"Font Software" refererer til det sæt af filer, der er udgivet af indehavere af
ophavsret under denne licens, og er tydeligt afmærket som værende dette.
Dette kan inkludere kildefiler, forfattede scripts og dokumentation.
"Reserverede Fontnavne" refererer til alle navne, der er angivet som sådan i
henhold til copyright erklæringerne.
"Original version" refererer til samlingen af Font Software komponenter som
distribueres af rettighedshaverne.
"Modificeret version" refererer til enhver derivat lavet ved at tilføje til, slette,
eller erstatte komponenter - helt eller delvist - i den originale version, ved at
ændre formater eller porte Font Softwaren til et nyt miljø.
"Forfatter" henviser til enhver designer, ingeniør, programmør, teknisk
forfatter eller anden person, der har bidraget til Font Softwaren.
15.7.5.3. TILLADELSER & BETINGELSER
Der gives
adgang til
fusionere,
uændrede
efterleves:

hermed tilladelse, gratis, til enhver person, der erhverver sig
en kopi af Font Softwaren, at bruge, undersøge, kopiere,
indlejre, ændre, videredistribuere og sælge modificerede og
kopier af Font Softwaren, forudsat at følgende betingelser

1) Hverken Font Softwaren eller dennes enkelte bestanddele, i original eller
modificerede versioner, må sælges særskilt.
2) Original eller ændrede versioner af Font Softwaren må bundtes,
videredistribueres og/eller sælges med anden software, forudsat at alle
kopier indeholder ovennævnte meddelelse om ophavsret, og denne
licens. Denne kan inkluderes enten som enkeltstående tekst fil,
menneskeligt læsbare sidehoveder eller i de relevante maskinlæsbare
metadatafelter i teksten eller binære filer, så længe disse felter nemt kan
gennemses af brugeren.
3) Ingen ændret version af Font Softwaren må bruge de Reserverede
Skrifttype Navn(e) medmindre der foreligger udtrykkelig, skriftlig tilladelse
fra den pågældende rettighedshaver. Dette forbehold er kun gældende for
det primære font navn som det forelægges for brugeren.
4) Navn(e) på Copyright Holder(e) eller Forfatter(e) af Font Software må ikke
bruges til at promovere, understøtte eller reklamere for nogen ændret
version, udover for at anerkende bidrag(ene) fra rettighedshaver(ne) og
forfatter(ne) eller med deres udtrykkelige, skriftlige tilladelse.
5) Font Softwaren, modificeret eller uændret, helt eller delvist, må
udelukkende distribueres under denne licens, og må ikke distribueres
under nogen anden licens. Kravet om at fonte må forblive under denne

licens, er ikke gældende for noget dokument, der oprettes ved brug af
Font Softwaren.
15.7.5.4. OPSIGELSE
Denne licens bliver ugyldiggjort hvis nogen af de ovenstående betingelser
ikke overholdes.
15.7.5.5. ANSVARSFRASKRIVELSE
FONT SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN
NOGEN
FORM
FOR
GARANTI,
UDTRYKKELIG
ELLER
UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE
GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL
OG IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRET, PATENT, VAREMÆRKE ELLER
ANDRE RETTIGHEDER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN
RETTIGHEDSHAVEREN HOLDES ANSVARLIG FOR NOGET PÅSTÅET
KRAV OM SKADER ELLER ANDET ANSVAR, INKLUSICVE ALLE
OVERORDNEDE, SPECIELLE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, ELLER
FØLGELIGE SKADER, UANSET KONTRAKT, TORT ELLER ANDET, DER
MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTAT AF, BRUGEN ELLER MANGLEN PÅ
FORUDSÆTNINGER TIL AT BRUGE, FONT SOFTWAREN ELLER SOM
RESULTAT AF ANDRE HANDLINGER FORETAGET I FONT
SOFTWAREN.
15.8.

LibJPEG
Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.

15.9.

FreeType Library
Dele af denne software er omfattet af copyright © 2009 FreeType Project (www.freetype.org).
Alle rettigheder forbeholdes.

15.10. Kakadu Software
Dele af denne software er omfattet af ophavsret © 2017 Kakadu Software Pty Ltd. Alle
rettigheder forbeholdes.
15.11. pixtran (pixtools)
© Copyright 2007 EMC Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
EMC's og EMC's licensgiveres intellektuelle ejendomsrettigheder i softwaren er beskyttede iht.
alle retlige teorier, som er gældende for det geografiske sted softwaren bruges;
ABBYY giver dig ingen erklæringer eller garantier på vegne af EMC. Alle rettigheder som ikke
udtrykkeligt er tildelte heri forbeholdes af EMC.
15.12. TWAIN Header
TWAIN Toolkit distribueres som det er og forefindes. Udvikleren og distributører af TWAIN
Toolkit fraskriver sig udtrykkeligt alle stiltiende, udtrykkelige eller lovmæssige garantier, herunder,
uden begrænsning, underforståede garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjeparts
rettigheder og egnethed til et bestemt formål. Hverken udviklerne eller distributørerne kan holdes
ansvarlige for skader, hverken direkte, indirekte, specielle, hændelige- eller følgeskader, der
opstår som følge af kopiering, ændring, distribuering eller anden brug af TWAIN Toolkit.
15.13. SOFTWAREN kan indeholde anden tredjepartssoftware. Du kan finde oplysninger om tredjeparts
software og licenser til sådan tredjepartssoftware i SOFTWAREN og/eller i den dokumentation,

der følger med SOFTWAREN.
16. Gældende lovgivning
16.1.

Hvis SOFTWAREN blev erhvervet i USA, Canada, Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Panama, Turks- og Caicosøerne, Jomfruøerne og
Taiwan, er denne EULA underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Californien,
USA. Med hensyn til eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med denne EULA, og/eller
denne SOFTWARE giver Du dit samtykke til enekompetence og sted til de føderale og/eller
statslige domstole i Santa Clara-amtet i Californien. For at undgå tvivl hvis SOFTWAREN blev
erhvervet i USA, fik (købte) Du SOFTWAREN fra ABBYY USA Software House, Inc.

16.2.

Hvis SOFTWAREN blev erhvervet i Japan, er denne EULA underlagt og skal fortolkes i henhold
til lovgivningen i Japan, og parterne accepterer eksklusiv jurisdiktion i distriktsdomstolen i Tokyo,
Japan.

16.3.

Hvis SOFTWAREN blev anskaffet i Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Frankrig, Ungarn, Italien, Tyskland, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Rumænien,
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Letland, Litauen, Estland eller enhver anden
medlemsstat af Den Europæiske Union, som ikke direkte er nævnt i artikel 16.4 af denne EULA,
eller i Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Irak,
Israel, Republikken Nordmakedonien, Tyrkiet, Serbien, Montenegro, Moldova og Ukraine, skal
denne EULA underlægges og fortolkes i overensstemmelse med den relevante lovgivning i
Tyskland. Domstolene i München har enekompetence i alle tvister vedrørende denne EULA.

16.4.

Hvis SOFTWAREN blev anskaffet i Storbritannien og Nordirland og Republikken Irland,
Caymanøerne, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey og De Britiske Jomfruøer er denne EULA
underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, og
parterne accepterer enekompetencen for domstolene i England og Wales.

16.5.

Hvis SOFTWAREN blev erhvervet i Australien, New Zealand, Papua New Guinea, Christmas
Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook Islands, Fiji, Niue, Norfolk Island, Tokelau er denne EULA
underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten South Wales og Australien, og
parterne accepterer eksklusiv jurisdiktion og værneting af de statslige og/eller føderale domstole i
staten South Wales.

16.6.

Hvis SOFTWAREN blev anskaffet i Rusland, Hviderusland, Kazakhstan eller ethvert andet land
under CIS, bortset fra Moldavien, skal denne EULA underlægges og skal fortolkes i
overensstemmelse med den gældende lovgivning i Den Russiske Føderation.

16.7.

Hvis artikel 16.6 er gældende og du er en virksomhed eller en enkeltmandsvirksomhed (en
person, som handler alene uden brug af en selskabsstruktur eller partnere og som alene bærer
ansvaret for virksomhedens handlinger) skal Arbitrazh-retten i Moskva, den Russiske Føderation,
have eksklusiv jurisdiktion i alle tvister vedrørende denne EULA. Hvis artikel 16.6 er gældende,
og du er en enkeltperson, skal Butyrsky distriktsretten i Moskva, Den Russiske Føderation, have
eksklusiv jurisdiktion i alle tvister vedrørende denne EULA.

16.8.

I de tilfælde, der er beskrevet i artikel 16.1 - 16.7, vil denne EULA ikke blive underlagt
konfliktlovgivningen af nogen jurisdiktion eller de Forenede Nationers konvention om aftaler om
internationale køb, som udtrykkeligt er undtaget.

16.9.

Hvis Du fik (købte) SOFTWAREN i et andet land end de lande der er nævnt i artikel 16.1 - 16.7,
skal denne EULA være underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med materielretten i det
land, hvor Du fik (købte) SOFTWAREN.

17. Afslutning
17.1.

Medmindre andet er aftalt med ABBYY i en særskilt skriftlig aftale eller medmindre andet er

fastsat af SOFTWARENS EULA eller dokumentation, er denne EULA's gyldighed
tidsubegrænset fra den dato du første gang giver din accept som forudsat i begyndelsen af
denne EULA eller så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. I det omfang
gældende lovgivning kræver en udløbsperiode for denne EULA, vil denne EULA vare så længe
som muligt, men under alle omstændigheder mindst lige så lang tid som varigheden af
SOFTWARENS copyright og, i vil dette tilfælde automatisk udløbe uden varsel efter udløbet af
perioden.
17.2.

Uden præjudice for andre rettigheder, kan ABBYY opsige denne EULA hvis Du ikke overholder
vilkårene og betingelserne i denne EULA. I et sådant tilfælde, skal Du destruere alle kopier af
SOFTWAREN og alle dets bestanddele og fjerne SOFTWAREN fra Din Computer.

17.3.

Du kan afslutte denne EULA ved at ødelægge alle kopier af SOFTWAREN og alle dens
bestanddele og fjerne SOFTWAREN.

17.4.

Et sådant ophør fritager Dig ikke fra Din pligt til at betale for SOFTWAREN. Definitionerne og
artiklerne 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og artikel 3.4.4 skal overleve opsigelsen
eller udløbet af denne EULA, uanset årsagen, men dette indebærer ikke eller giver ikke fortsat
ret til at bruge SOFTWAREN efter opsigelse eller udløb af denne EULA.

18. Diverse
18.1.

I forbindelse med aktivering, installation, anvendelse, registrering og/eller teknisk support og
vedligeholdelse af SOFTWAREN, kan du blive bedt om at give ABBYY bestemte personlige
oplysninger (såsom, men ikke begrænset til, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og
virksomhedsnavn (hvis relevant)) og tekniske oplysninger (såsom, men ikke begrænset til, din
hardwares egenskaber, tredjepartssoftware og serienummeret på din SOFTWARE). Du kan
vælge ikke at give os dine personlige og/eller tekniske oplysninger, i hvilket tilfælde du muligvis
ikke vil være i stand til at få teknisk support eller vedligeholdelse af SOFTWAREN, som er
tilgængelig for ABBYY-kunder, der giver deres personlige og/eller tekniske oplysninger, hvis
udlevering af personlige og/eller tekniske oplysninger er nødvendigt for at give dig teknisk
support eller vedligeholdelse af SOFTWAREN, eller er et krav for sådan teknisk support eller
vedligeholdelse af SOFTWAREN, og det ikke modstrider gældende lov. For at give dig teknisk
support skal ABBYY f.eks. bruge din e-mail eller telefonnummer for at kommunikere med dig. Du
accepterer ikke at give flere personlige oplysninger, end ABBYY eller en ABBYY-partner kræver,
og du accepterer, at dine personlige og/eller tekniske oplysninger kan blive behandlet (herunder,
men ikke begrænset til, indsamlet og/eller på anden måde brugt) af ABBYY og/eller dets
associerede selskaber eller ABBYYs partnere i overensstemmelse med gældende lovgivning,
forudsat at fortroligheden af de pågældende oplysninger og datasikkerheden opretholdes, hvis
det er påkrævet af gældende lovgivning. For at få mere at vide om behandling af
personoplysninger, kan du se fortrolighedspolitikken under https://www.abbyy.com/privacy.

18.2.

SOFTWAREN kan have periodisk internetforbindelse med en ABBYY sikker server for at
kontrollere SOFTWARENS status eller hente opdateringer og tekniske oplysninger, der er
nødvendige for SOFTWARENS funktion.

18.3.

ABBYY kan sende dig e-mails indeholdende produkt- og firmanyheder, oplysninger om særlige
tilbud, råd om anvendelse af produktet og andre produkt- og firmarelaterede oplysninger, såfremt
ABBYY har et legitimt grundlag for dette (f.eks., dit samtykke til at modtage sådanne
oplysninger). Du kan til enhver tid framelde dig (https://www.abbyy.com/privacy).

18.4.

Hvis du udsættes for krav eller søgsmål i forbindelse med din brug af denne SOFTWARE, skal
du straks give ABBYY skriftlig besked og, hvis praktisk muligt, inden for tre (3) hverdage fra det
øjeblik du bliver bekendt med situationen. Du skal tage alle nødvendige foranstaltninger for at
gøre det muligt for ABBYY at deltage i sagen eller afhøringer eller overtage forsvaret vedrørende
nævnte krav eller søgsmål i retten eller voldgift, og skal samarbejde fuldt ud med ABBYY og give
alle oplysninger ABBYY finder nyttige eller nødvendig for forsvaret af løsningen tilsvarende krav
eller sagsanlæg, straks efter (og hvor det er praktisk muligt syv (7) dage fra det tidspunkt)

modtagelsen af en henvendelse fra ABBYY.
18.5.

Medmindre andet er aftalt mellem parterne, kræver Softwaren, licenseret under denne EULA,
betaling af vederlag. Under denne EULA er prisen for licensen fastsat af ABBYY eller en ABBYY
Partner og skal betales i overensstemmelse med betalingsprocedurer, der er fastsat af dem, eller
kan indgå i værdien af udstyr eller hardware fremstillet af Dig eller er en del af Dit vederlag, for
den komplette version af SOFTWAREN.

18.6.

Hvis nogen del af denne EULA er fundet ugyldige eller uden retskraft, vil det ikke påvirke
gyldigheden af den resterende del af denne EULA, som er gyldige og kan håndhæves i henhold
til dens betingelser.

