KNFB Reading Technologies,
Sensotec NV/SA.

Inc.

Licensavtal för Slutanvändare
Du bör noga läsa de följande villkoren innan du öppnar paketet som innehåller KurzweilNational Federation of the Blind (Kurzweils Nationella förening av blinda) Läsaren och innan
du slår på Läsaren första gången. Genom att öppna paketet kommer du att acceptera dessa
villkor. Om du inte accepterar dessa villkor bör du återsända paketet med allt dess innehåll
till din återförsäljare, utan att ha öppnat det, så snart som möjligt. Den summa du betalt
kommer då att återbetalas.

1 Äganderätt till programvaran.
Programvaran som inkluderats i Läsaren och de medföljande skrivna materialen ägs av KNFB Reading Technology, Inc., Sensotec NV/SA, och dess leverantörer. Programvaran är
skyddad av internationell lagstiftning rörande upphovsrätt och immateriellrätt, samt
internationella konventioner. Programvaran säljs inte genom detta Avtal, utan licenseras
enbart till dig för användning under det villkor som detta Licensavtal inkluderar.
K-NFB Reading Technology, Inc. förbehålles alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas
dig.

2 Licens.
Denna Licens tillåter dig att:
(a) Använda programvaran på Läsaren enbart. Du får ej kopiera programvaran eller de
skrivna materialen.
(b) Att överlåta Läsaren, programvaran och alla rättigheter under detta Avtal till en annan
part, ifall de följande villkoren uppfyllts:
(i)

du ger en kopia av detta Avtal till den nya ägaren och den nya ägaren läser detta
Avtal och accepterar de villkor det innehåller;

(ii) du ger Sensotec NV/SA en skriftlig anmälan om överlåtandet;
(iii) du inte behåller en kopia av programvaran; och
(iv) ett sådant överlåtande avslutar ditt Licensavtal.

3 Begränsningar.
Du, eller annan person du gett tillåtelse till, får ej:
(a) Marknadsföra, distribuera eller överlåta (annat än i överenskommelse med del 2 ovan)
kopior av programvaran, inkluderande programvara som blivit modifierad, integrerad
med annan programvara eller inkluderad med annan programvara, eller överföra
programvaran elektroniskt från en dator till en annan genom ett nätverk. Du kommer att
hållas juridiskt ansvarig för alla brott mot upphovsrätten som är orsakade av ditt
underlåtande att efterleva villkoren i detta Avtal.
(b) Dekompilera, reverse engineer eller på annat sätt reducera Programvaran till en form
som kan läsas av människor, eller uppge denna till en tredje part.

www.knfbReader.eu

Licensavtal för Slutanvändare

(c) Modifiera, adaptera, översätta, hyra ut, leasa eller låna ut Programvaran eller skapa
derivativa kopior baserade på Programvaran eller de medföljande skrivna materialen.
(d) Använda denna Programvara för andra ändamål än de som är tillåtna enligt detta Avtal.
Du kan komma att hållas direkt ansvarig inför K-NFB Reading Technology, Inc.,
Sensotec NV/SA och/eller dess leverantörer om du bryter detta Avtal.
Du är införstådd med att K-NFB Reading Technology, Inc. kan uppdatera eller ändra
Programvaran och ej kommer att ha någon skyldighet att ge dig sådana uppdateringar
genom att göra detta.

4 Uppsägning av Avtal.
Detta Avtal kvarstår tills det sägs upp. Med undantag för delar 7, 8 och 9, kommer detta
Avtal att avslutas omedelbart om du bryter mot någon av förpliktelser som åläggs dig enligt
detta Avtal. Om Avtalet sägs upp är du införstådd med att du härmed åtar dig att omedelbart
förstöra Programvaran och alla kopior. Denna åtgärd är utöver andra åtgärder som K-NFB
Reading Technology, Inc and/or Sensotec NV/SA kan använda.

5 Export Kontroll.
Du försäkrar K-NFB Reading Technology, Inc., att du inte medvetet kommer att exportera
eller överföra Programvaran eller dess omedelbara produkter (inkluderande processer och
tjänster) som produceras genom direkt användning av Programvaran till något land till vilken
sådan export eller överföring är förbjuden av tillämpliga lagar eller författningar i USA. Detta
är ej tillämpligt om du har fått auktorisation (om detta krävs) av U.S. Department of
Commerce (USAs Handelsdepartement) eller annan regering som har jurisdiktion.

6 Regerings-slutanvändare.
Om denna Programvara köps av en enhet eller agentur för USAs regering, eller på sådans
vägnar, är denna bestämmelse tillämplig. Denna Programvara:
(a) har framtagits med privata medel, är existerande Programvara, och ingen del av den har
utvecklats med regeringsmedel;
(b) är en företagshemlighet tillhörande K-NFB Reading Technology, Inc. för alla ändamål
som inkluderas i ”Freedom of Information Act”;
(c) är ”begränsad dator-programvara” som inlämnats med begränsade rättigheter i
överensstämmelse med underparagraferna (a) till (d) i ”Commercial Computer SoftwareRestricted Rights” klasul 52.227-19 och dess efterföljare;
(d) är i alla meningar data som ägs enbart av K-NFB Reading Technology, Inc;
(e) är opublicerad, och alla rättigheter är reserverade under USAs upphovsrättslagar.
För enheter inom Department of Defense (DoD) (Försvarsdepartementet) licenseras denna
Programvara enbart med ”begränsade rättigheter” såsom denna fras definieras i
”DoD Supplement to the Federal Acquisition Regulation, 52.227-7013(c) (1)(II)”, ”Rights in
Technical Data and Computer Software” och dess efterföljare. Användning, duplicering eller
tillhandahållande faller under de begränsningar som sätts ut i underdivision
(c)(l)(ii) av ”Rights in Technical Data and Computer Software, klasul 52.227-7013”.
Tillverkaren är K-NFB Reading Technology, Inc, i Massachusetts. Om denna programvara
anskaffas under en ”GSA Plan” har regeringen samtyckt till att ej ändra eller ta bort några
märken eller andra kännotecken från Programvaran eller den dokumentation som
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tillhandahålls samt att ej producera kopior av instruktioner eller media annat än för
uppbackningsändamål och i överensstämmelse med villkoren i detta Avtal.

7 Begränsad Garanti, Uppdateringar, Ansvarsbegränsning.
K-NFB Reading Technology, Inc. garanterar att Läsaren, Programvaran och de medföljande
materialen kommer att substantiellt uppfylla de prestandakrav som sätts ut i den
medföljande dokumentation i en period av ett (1) år efter att inköpspriset betalats. Under
denna ursprungliga garantiperiod kan licensinnehavaren få alla tillgängliga uppdateringar av
Programvaran genom att kontakta sin återförsäljare för att få mer infomation.
K-NFB READING TECHNOLOGY, INC. KAN EJ HÅLLAS ANSVARIG UNDER NÅGRA
ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUDERANDE GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA
ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG I RÄTTIGHETER SOM TILLHÖR TREDJE PARTER
GÄLLANDE LÄSAREN, PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION. KNFB READING TECHNOLOGY, INC. LÄMNAR INTE NÅGRA GARANTIER, VILLKOR
ELLER UTFÄSTELSER RÖRANDE ANVÄNDNINGEN AV, ELLER RESULTATET AV
ANVÄNDNING AV LÄSAREN, PROGRAMVARAN ELLER DATA I FORM AV KORREKTA
RESULTAT, NOGGRANNHET ELLER PÅLITLIGHET, ELLER ATT ANVÄNDANDET AV
LÄSAREN ELLER PROGRAMVARAN KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV ELLER
FUNGERA UTAN FEL. LÄSAREN OCH PROGRAMVARAN ÄR INTE MENADE FÖR
ANVÄNDNING I DE FALL DÅ UNDERLÅTENHET ELLER BRISTANDE NOGGRANNHET
KAN LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ALLVARLIG FYSISKA,
EMOTIONELLA ELLER MILJÖ-SKADOR SÅ SOM ATT ANVÄNDA LÄSAREN FÖR ATT
LÄSA VIKTIGA INSTRUKTIONER RÖRANDE, TILL EXEMPEL, INTAGANDE AV MEDICIN
ELLER SÄKER ANVÄNDNING AV MASKINERI. INGEN VERBAL ELLER SKRIFTLIG
INFORMATION ELLER RÅD SOM GES AV K-NFB READING TECHNOLOGY, INC, DESS
ÅTERFÖRSÄLJARE, LEVERANTÖRER, AGENTER ELLER ANSTÄLLDA SKALL SKAPA
EN GARANTI ELLER PÅ NÅGOT SÄTT UTÖKA DET SOM OMFATTAS I DENNA
GARANTI OCH DU BÖR INTE LITA PÅ SÅDAN INFORMATION ELLER SÅDANA RÅD.
VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UTESLUTS. I
DESSA FALL OMFATTAS DU INTE AV DEN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGEN. DENNA
GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN ÄVEN HA
ANDRA RÄTTIGHETER VILKA VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT. DENNA
BEGRÄNSADE GARANTI ÄR OGILTIG OM PROGRAMVARAN INTE FUNGERAR PÅ
GRUND AV MODIFIERING, OLYCKA, MISSBRUK ELLER FELANVÄNDNING.

8 Begränsad rätt till ersättning.
(a) Om Läsaren eller Programvaran inte presterar som garanterat, är din enda rätt till
återställning att kontakta din återförsäljare för hjälp. De skall, om de så väljer,
(i)

ersätta Läsaren eller Programvaran med en Läsare eller Programvara som uppfyller
garantin; eller

(ii) skicka Läsaren till Sensotec NV/SA för denna att rätta felet.
Ersättnings-Läsare eller Programvara skall garanteras för det längre av återstoden av den
ursprungliga garanti-perioden eller 30 dagar.
(b) K-NFB READING TECHNOLOGY, INC. OCH/ELLER SENSOTEC NV/SA, SKALL INTE
HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR
(INKLUDERANDE PERSONSKADOR, FÖRLUST AV VINST, FÖRTJÄNST ELLER
LIKNANDE) SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT
ANVÄNDA LÄSAREN ELLER PROGRAMVARAN (VARE SIG DEN ANFÖRDA
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SKYLDIGHETEN ÄR BASERAD PÅ KONTRAKT, UNDERLÅTENHET,
FÖRSUMLIGHET ELLER NÅGRA ANDRA GRUNDER) ÄVEN OM K-NFB READING
TECHNOLOGY, INC. OCH/ELLER SENSOTEC NV/SA HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ
MÖJLIGHETERNA TILL SÅDANA SKADOR, ELLER OM SÅDANA SKADOR HADE
KUNNATE FÖRUTSES. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER INTE VID
PERSONSKADOR DÄR TILLÄMPLIGA LAGAR ANFÖR SÅDAN SKYLDIGHET.
(c) VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV
SKYLDIGHET FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR. I DESSA FALL
OMFATTAS DU INTE AV DEN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGEN ELLER
UTESLUTNINGEN.
(d) DEN BEGRÄNSADE GARANTIN, ERSÄTTNINGEN OCH SKYLDIGHETER ÄR
GRUNDLÄGGANDE BESTÅNDSDELAR I AVTALET MELLAN K-NFB READING
TECHNOLOGY, INC., SENSOTEC NV/SA OCH DIG. K-NFB READING
TECHNOLOGY, INC. SKULLE INTE KUNNA TILLHANDAHÅLLA PROGRAMVARAN
UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR.

9 Begränsade skyldigheter.
K-NFB Reading Technology, Incs eller Sensotec NV/SAs skyldigheter rörande krav som
ställs på grund av detta Avtal, eller genom användningen av Läsaren eller Programvaran,
oavsett av vilken form de tar, skall alltid vara begränsade till Läsarens inköpspris.

10 Allmänt.
Detta Avtal lyder under, och skall tolkas i enlighet med gällande lagar i Massachusetts, USA
om kontrakt inköps och utförs i sin helhet i Massachusetts. Detta Avtal skall tolkas så att
varje bestämmelse skall tolkas till så stor utsträckning som möjligt under gällande lag. Detta
Avtal utgör det enda avtalet mellan parterna rörande de ämnen som det behandlar, och
ersätter härmed alla tidigare utfästelser eller avtal (verbala eller skriftliga). Underlåtenhet
eller försening rörande efterlevnaden av någon rättighet eller villkor i detta Avtal skall inte
dömas visa på dispens av sådan rättighet eller villkor gällande efterföljande brytande eller
fortsättning av en förutvarande efter krav på utförande ställts. Om något villkor i detta Avtal
skulle hållas ogiltigt av en domstol i en kompetent jurisdiktion skall detta villkor tolkas till så
stor utsträckning som tillåtet och de kvarvarande Villkore skall behålla sin fulla kraft och
verkan.
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