KNFB Reading Technologies,
Sensotec NV/SA.

Inc.

Licensaftale for slutbruger
Du bør læse følgende vilkår omhyggeligt, før du åbner pakken, som indeholder Læseren fra
Kurzweil-National Federation of the Blind (Kurzweils nationale blindeforening), og før du
tænder for Læseren første gang. Ved at åbne pakken accepterer du disse vilkår. Hvis du
ikke accepterer disse vilkår, bør du omgående returnere pakken med alt indholdet til din
forhandler, hvorefter du vil få refunderet pengene.

1 Ejerskab over softwaren.
De softwareprogrammer (Software), der er inkluderet i Læseren, og de medfølgende
skriftlige materialer tilhører K-NFB Reading Technology, Inc., Sensotec NV/SA og dets
leverandører og er beskyttet af internationale love om ophavsret, internationale traktater
samt love om intellektuelle ejendomsrettigheder. Der gives licens til softwaren, den sælges
ikke, for at du kan anvende den under vilkårene i denne Licens, og K-NFB Reading
Technology, Inc. forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

2 Licens.
Denne licens tillader dig at:
(a) Anvende softwaren udelukkende på Læseren. Du må ikke kopiere softwaren eller de
skriftlige materialer.
(b) Overføre Læseren, softwaren samt alle rettigheder under denne licens til en anden part,
ifald følgende vilkår opfyldes:
(i)

Du giver en kopi af denne Aftale til den nye ejer, og denne læser og accepterer
Aftalens vilkår;

(ii) Du giver Sensotec NV/SA skriftlig meddelelse om overførslen
(iii) Du beholder ikke en kopi af softwaren; og
(iv) Sådan en overførsel afslutter din Licens.

3 Restriktioner.
Du må ikke - heller ikke uvidende herom - give andre tilladelse til at:
(a) Markedsføre, distribuere eller overføre kopier af softwaren til andre (udover personer i
overensstemmelse med ovenstående afsnit 2), herunder software, der er blevet
modificeret, sammenlagt eller integreret med anden software eller overføre softwaren på
elektronisk vis fra én computer til en anden over et netværk. Du kan blive holdt juridisk
ansvarlig for eventuel krænkelse af ophavsretten, der skyldes eller er fremmet af din
manglende overholdelse af vilkårene i denne Licens.
(b) Dekompilere, udføre reverse engineering, afmontere eller på anden måde reducere
softwaren til en menneskelige opfattelig form, eller røbe den for trejdeparter.
(c) Modificere, adaptere, oversætte, udleje, lease eller udlåne softwaren eller skabe
derivative kopier baseret på softwaren eller de medfølgende skriftlige materialer.
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(d) Anvende softwaren til andre formål end dem, der er tilladt med denne Aftale. Du kan
blive holdt direkte ansvarlig af K-NFB Reading Technology, Inc., Sensotec NV/SA
og/eller deres leverandører, hvis du bryder denne aftale.
(e) Du er indforstået med, at K-NFB Reading Technology, Inc. kan opdatere eller ændre
softwaren og har ingen pligt til at underrette dig om sådanne opdateringer.

4 Opsigelse af Licens.
Denne Licens er gyldig, indtil den opsiges. Med undtagelse af afsnit 7, 8 og 9 afsluttes
denne Licens automatisk, hvis du bryder nogle af de forpligtelser, der er dig pålagt ifølge
denne Licens. Ved opsigelse er du indforstået med, at du vil tilintetgøre softwaren og alle
kopier. Denne forholdsregel er et tillæg til andre forholdsregler for K-NFB Reading
Technology, Inc. og/eller Sensotec NV/SA.

5 Eksportkontrol.
Du forsikrer K-NFB Reading Technology, Inc. om, at du ikke medvidende kommer til at
eksportere eller overføre softwaren eller dens umiddelbare produkter (herunder processer
og tjenester), som produceres gennem direkte anvendelse af softwaren, til noget land hvortil
sådan eksport eller overførsel er forbudt i henhold til gældende regler eller lovbestemmelser
i USA, medmindre du har fået tilladelse hertil (hvis påkrævet) af det amerikanske
handelsministerium (U.S. Department of Commerce) eller en anden regeringsenhed, der har
beføjelse hertil.

6 Regeringsslutbrugere.
Hvis denne software købes af en enhed eller et agentur på vegne af den amerikanske
regering, gælder denne forholdsregel. Denne software:
(a) blev udviklet med private midler, er en eksisterende software, og ingen del af den er
udviklet med regeringsmidler;
(b) er en fabrikationshemmelighed tilhørende K-NFB Reading Technology, Inc. for alle
formål som inkluderes i “Freedom of Information Act”;
(c) er "begrænset computersoftware", der fremlægges med begrænsede rettigheder i
overensstemmelse med underparagrafferne (a) til (d) “Commercial Computer SoftwareRestricted Rights” klausul 52.227-19 og dens efterfølgere;
(d) er i alle henseender proprietærdata, der udelukkende tilhører K-NFB Reading
Technology, Inc.;
(e) er ikke-udgivet, og alle rettigheder forbeholdes under de amerikanske love om
ophavsret. For enheder i forsvarsministeriet (DoD - Department of Defence) licenseres
denne software kun med "Begrænsede rettigheder", sådan som det defineres i “Dod
Supplement to the Federal Acquisition Regulation, 52.227-7013(c) (1)(II)”, “Rights in
Technical Data and Computer Software” og dens efterfølgere. Anvendelse, kopiering
eller offentliggørelse falder ind under de begrænsninger, der er angivet i underafdeling
(c)(l)(ii) i “Rights in Technical Data and Computer Software", klausul 52.227-7013.
Producenten er K-NFB Reading Technology, Inc. i Massachusetts. Hvis softwaren
anskaffes under en ”GSA-plan”, har regeringen indvilliget i ikke at ændre eller fjerne
nogle mærker eller andre kendetegn fra softwaren eller den medfølgende
dokumentation samt ikke at producere kopier af vejledninger eller medier (andet end til
sikkerhedskopier og i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale).
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7 Begrænset garanti, Opdateringer, Ansvarsbegrænsning.
K-NFB Reading Technology, Inc. garanterer, at Læseren, softwaren og de medfølgende
materialer i betydelig grad kommer til at opfylde de specifikationer, der er angivet i den
medfølgende dokumentation i en periode på et (1) år efter betaling af købsprisen. Under
denne originale garantiperiode kan licensindehaveren få alle tilgængelige opdateringer til
softwaren ved at kontakte forhandleren for yderligere oplysninger herom. K-NFB READING
TECHNOLOGY, INC. KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG UNDER NOGLE ANDRE
GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE,
HERUNDER GARANTIER FOR SALGSBARHED, TILPASNING TIL SPECIELLE FORMÅL,
IKKE-OVERHOLDELSE AF RETTIGHEDER, DER TILHØRER TREDJEPARTER
VEDRØRENDE LÆSEREN, SOFTWAREN OG MEDFØLGENDE DOKUMENTATION. KNFB READING TECHNOLOGY, INC. GIVER INGEN GARANTI, SIKKERHED ELLER
PRÆSENTATION AF PRODUKTET I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER
RESULTATERNE AF LÆSEREN, SOFTWAREN ELLER DATA HVAD ANGÅR KORREKT
RESULTAT, PRÆCISION, PÅLIDELIGHED, ELLER ANVENDELSEN AF LÆSEREN,
SAMT AT SOFTWAREN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV ELLER FUNGERE UDEN FEJL.
LÆSEREN OG SOFTWAREN ER IKKE TILSIGTET BRUG I TILFÆLDE, HVOR FEJL
ELLER UPRÆSICION I LÆSEREN ELLER SOFTWAREN KAN FØRE TIL DØD,
PERSONSKADE ELLER ALVOLIG FYSISK, FØLELSESMÆSSIG ELLER MILJØMÆSSIG
SKADE, SÅSOM BRUG AF LÆSEREN OG SOFTWAREN TIL AT LÆSE ALVOLIGE
VEJLEDNINGER I FORBINDELSE MED F.EKS. MEDICININDTAGNING ELLER SIKKER
BETJENING AF UDSTYR. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER
ELLER RÅD, DER GIVES AF K-NFB READING TECHNOLOGY, INC, DENS
FORHANDLERE, LEVERANDØRER, AGENTER ELLER ANSATTE SKAL UDGØRE EN
GARANTI ELLER PÅ NOGEN MÅDE UDVIDE DENNE GARANTI, OG DU BØR IKKE
STOLE PÅ SÅDANNE OPLYSNINGER ELLER RÅD. VISSER LANDE TILLADER IKKE
UDELUKKELSEN AF INDFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENNÆVNTE UNDTAGELSE
GÆLDER EVENTUELT IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE
JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE
RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND. DENNE BEGRÆNSEDE
GARANTI ER UGYLDIG, HVIS SOFTWAREN IKKE FUNGERER PÅ GRUND AF
MODIFICERING, UHELD, MISBRUG ELLER FEJLANVENDELSE.

8 Begrænsede retsmidler.
(a) Hvis læseren eller softwaren ikke fungere som garanteret, er din eneste retsmiddel at
kontakte leverandøren for assistance. Denne skal, hvis du således vælger,
(i)

erstatte Læseren eller softwaren med en Læser eller software, der opfylder
garantien; eller

(ii) sende Læseren til Sensotec NV/SA for at udbedre fejlen.
En erstatnings-Læser eller -software skal garanteres for resten af den oprindelige
garantiperiode eller 30 dage, hvad end der er det længste.
(b) K-NFB READING TECHNOLOGY, INC. OG/ELLER SENSOTEC NV/SA SKAL IKKE
HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FØLGESKADER ELLER INDIREKTE
SKADER (HERUNDER PERSONSKADER, TAB AF FORTJENESTE, FORTJENESTE
ELLER LIGNENDE), DER OPSTÅR GENNEM ANVENDELSEN ELLER MANGLEN PÅ
AT ANVENDE LÆSEREN ELLER SOFTWAREN (DET VÆRE SIG OM DET
PÅSTÅEDE ANSVAR ER BASERET PÅ KONTRAKT, FORSØMMELIGHED,
OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ÅRSAGER), SELV OM K-NFB READING
TECHNOLOGY, INC. OG/ELLER SENSOTEC NV/SA HAR VÆRET OPMÆRKSOMME
PÅ MULIGHEDEEN FOR SÅDAN SKADE, ELLER HVIS SÅDAN SKADE KUNNE
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HAVE VÆRET FORUDSET. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER IKKE VED
PERSONSKADER, HVOR GÆLDENDE LOV KRÆVER ET SÅDANT ANSVAR.
(c) VISSE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDLUKKELSE AF ANSVAR
FOR FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER. DERFOR GÆLDER
OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE IKKE FOR DIG.
(d) DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, ERSTATNINGEN OG ANSVARET ER
GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I AFTALEN MELLEM K-NFB READING
TECHNOLOGY, INC., SENSOTEC NV/SA OG DIG. K-NFB READING TECHNOLOGY,
INC., VILLE IKKE KUNNE LEVERE SOFTWAREN UDEN SÅDANNE
BEGRÆNSNINGER.

9 Begrænset erstatningsansvar.
K-NFB Reading Technology, Inc.’s og/eller Sensotec NV/SA’s ansvar for krav, der opstår på
baggrund af denne Licens eller brugen af Læseren eller softwaren, uanset hvilken form de
tager, skal ikke overstige købsprisen for Læseren.

10 Generelt.
Denne Licens gælder for og skal fortolkes i overensstemmelse med gældende regler i
Massachusetts, USA, om indgåede og udførte kontrakter i sin helhed i Massachusetts.
Licensen skal udarbejdes således, at hver bestemmelse kan tolkes i så stor udstrækning
som muligt under gældende lov. Licensen indeholder hele aftalen mellem parterne
vedrørende det emne, den omhandler, og erstatter hermed alle tidligere aftaler eller
opfattelser (verbale eller skriftlige). Mangel eller forsinkelse i håndhævelsen af nogen ret i
denne Aftale skal ikke frakalde en sådan ret eller vilkår vedrørende efterfølgende brud eller
fortsættelse af et eksisterende brud efter kravet om streng opfyldelse. Hvis nogle vilkår i
denne Licens findes ugyldige af en domstol i en kompetent retskreds, skal dette vilkår tolkes
i så stor udstrækning som muligt, og de resterende vilkår skal beholde deres fulde kraft og
virkning.
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