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SLUTTBRUKERLISENSAVTALE  

FOR SEAGATE PROGRAMVARE 

 

VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN (”EULA”) NØYE. 

VED Å KLIKKE PÅ ”I AGREE” ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE 

NED, AKTIVERE (SET-UP), INSTALLERE ELLER BRUKE HELE ELLER DELER AV 

DETTE PRODUKTET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, PROGRAMVAREN 

OG TILHØRENDE FILER (”PROGRAMVAREN”), HARDWARE (”HARDWARE”), 

HARDDISK(ER),  ELLER ANDRE MEDIA) (SAMLET BENEVNT ”PRODUKTET”) SÅ 

AKSEPTERER DU OG DITT SELSKAP ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE 

EULA. DERSOM DU KJØPER DETTE PRODUKTET TIL BRUK I DITT SELSKAP, 

INNESTÅR DU FOR AT DU ER EN AUTORISERT REPRESENTANT MED 

KOMPETANSE TIL Å RETTSLIG BINDE DITT SELSKAP TIL DENNE EULA. DERSOM 

DU IKKE AKSEPTERER, SKAL DU IKKE KLIKKE PÅ ”I AGREE” OG IKKE LASTE NED, 

AKTIVERE (SET-UP), INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.   

 

 

1. Eierforhold. Denne EULA gjelder programvaren og produktene til Seagate Technology 

LLC og tilknyttede selskaper som kontrolleres av, som er under samme kontroll som, eller som 

kontrollerer Seagate Technology LLC, inkludert, men ikke begrenset til, tilknyttede selskaper 

som driver under LaCie-navnet eller merket, (samlet kalt «Seagate», «vi», «oss», «vår»). Seagate 

Technology LLC («Seagate») og dets leverandører eier alle rettigheter, eiendomsrett og 

interesser i og til Programvaren, inkludert alle immaterielle rettigheter. Programvaren er 

lisensiert, ikke solgt. Programvarens struktur, organisering og kode er verdifulle 

forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon tilhørende Seagate og dets leverandører. 

Produktet er beskyttet av opphavsrett og andre lover og traktater vedrørende immaterielle 

rettigheter, herunder men ikke begrenset til opphavsrettslover i USA og andre land. Begrepet 

”programvare” henviser ikke til og inkluderer ikke ”tredjepartsprogramvare”. 

”Tredjepartsprogramvare” er en bestemt type programvare som er lisensiert av Seagate fra 

tredjeparter, og som kan følge med den bestemte versjonen av programvaren som du har 

lisensiert. Tredjepartsprogramvare kommer i utgangspunktet ikke inn under vilkårene nedenfor, 

men er underlagt andre vilkår fra lisensgiverne av den aktuelle tredjepartsprogramvaren. 

Vilkårene for din bruk av tredjepartsprogramvare er underlagt og reguleres av de respektive 

lisensvilkårene samt del 1, 5 og 6 i denne avtalen, som også regulerer din bruk av 

tredjepartsprogramvaren. Du kan finne og lese de relevante lisensene og/eller merknader for 

tredjepartsprogramvare for programvaren du har mottatt i henhold til denne lisensavtalen, ved å 

gå til  

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ m eller http://www.lacie.com/support for 

LaCie-merket produkt. Du godtar å overholde vilkårene i alle lisenser for tredjepartsprogramvare 

som gjelder relevant tredjepartsprogramvare. Dersom det er aktuelt, kan du finne URL-adressene 

til nettsteder hvor du finner kildekode for tredjepartsprogramvare på  

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ eller http://www.lacie.com/support for 

LaCie-merket produkt.  

 

2.  Produktlisens.  Under forutsetning av at du opptrer i samsvar med vilkårene i denne EULA, 

gir Seagate deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrenset lisens til å installere 

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
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og bruke én (1) kopi av Programvaren på én (1) maskin i dine lokaler, internt og bare for de 

formål som er beskrevet i den tilhørende dokumentasjonen. Bruk av tredjepartsprogramvare som 

er inkludert på medium som følger med Produktet kan være underlagt andre vilkår og betingelser 

i en egen lisensavtale; denne lisensavtalen kan være i en ”Read Me” fil lokalisert på medium som 

følger med Produktet. Programvaren inkluderer komponenter som gjør det mulig å koble til og 

bruke bestemte tjenester fra tredjeparter (”tredjepartstjenester”). Bruk av tredjepartstjenester 

forutsetter at du har godtatt avtalen til den aktuelle leverandøren av tredjepartstjenester. Med 

mindre annet fremgår uttrykkelig av denne EULA, gir ikke denne EULA deg noen immaterielle 

rettigheter i Produktet. Seagate og dets leverandører forbeholder seg samtlige rettigheter som 

ikke uttrykkelig er gitt til deg. Det er ingen underforståtte rettigheter. 

 

2.1 Programvare.  Du har også tillatelse til å lage en enkeltstående kopi av Programvaren kun for 

det formål å ta nødvendig back-up og til bruk ved gjenoppretting etter katastrofe. Du kan ikke 

endre eller modifisere Programvaren eller lage et nytt installeringsprogram for Programvaren. 

Programvaren er lisensiert og distribuert av Seagate kun for bruk med dets lagringsprodukter, og 

kan ikke brukes med ikke-Seagate lagringsprodukter. 

 

3.  Restriksjoner.  Du er ikke lisensiert til å gjøre noe av det følgende: 

a. Skape derivative verk basert på Produktet eller noen del eller komponent av 

Produktet, herunder, men ikke begrenset til, Programvaren; 

b. Reprodusere Produktet helt eller delvis; 

c. Med unntak for det som uttrykkelig følger av punkt 11 nedenfor, selge, overdra, 

lisensiere, fremlegge, eller på annen måte overføre eller gjøre tilgjengelig 

Produktet, helt eller delvis, til noen tredjepart; 

d. Endre, oversette, dekompilere, eller gjøre forsøk på omvendt utvikling av 

Produktet eller noen del eller komponent derav, med mindre og bare så langt dette 

er tillatt etter gjeldende rett uavhengig av denne kontraksmessige forpliktelse;  

e. Bruke Produktet for å levere tjenester til tredjepart;  

f. Foreta handlinger som fører til at programvaren blir underlagt en lisensavtale for 

åpen kildekode hvis den ikke allerede er underlagt en slik avtale; eller 

g. Fjerne eller endre tekst eller merker vedrørende opphavs- og eiendomsrett på 

Produktet. 

 

4.  Oppdateringer.  Dersom du mottar en oppdatering eller oppgradering til, eller en ny versjon 

av, en Programvare (”Oppdatering”), må du inneha en gyldig lisens til den foregående versjon 

for å kunne benytte Oppdateringen.  Alle Oppdateringer som gjøres tilgjengelig for deg skal 

være underlagt vilkårene og betingelsene i denne EULA. Dersom du mottar en Oppdatering, kan 

du fortsette å bruke de(n) foregående versjonen(e) av Programvaren i din besittelse, forvaring 

eller kontroll. Seagate har ingen forpliktelser til å levere support, vedlikehold, Oppdateringer, 

eller modifikasjoner etter denne EULA.   

 

5.  INGEN GARANTI.  PRODUKTET OG TREDJEPARTSPROGRAMVAREN TILBYS PÅ 

”AS-IS” BASIS OG DET GIS INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER 

UNDERFORSTÅTT. SEAGATE OG DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG 

ENHVER FORM FOR GARANTIANSVAR, DET VÆRE SEG LOVBESTEMT, 

UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, 
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FORUTSATTE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHET, EGNETHET TIL ET 

BESTEMT FORMÅL OG RETTSMANGLER. SEAGATE ER IKKE LEVERANDØR AV OG 

GIR INGEN GARANTIER FOR TREDJEPARTSTJENESTER. TREDJEPARTSTJENESTER 

BRUKES PÅ EGET ANSVAR. 

 

6.  UTELUKKELSE AV TILFELDIGE TAP, KONSEKVENSTAP OG VISSE ANDRE TAP.  

SÅ LANGT SOM GJELDENDE RETT TILLATER, SKAL VERKEN SEAGATE ELLER 

DETS LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET 

VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE TAP, TILFELDIGE TAP, PØNALE TAP, 

INDIREKTE TAP ELLER KONSEKVENSTAP OVERHODET (HERUNDER MEN IKKE 

BEGRENSET TIL, KRAV GRUNNET I TAPT FORTJENESTE, TAP AV KONFIDENSIELL 

ELLER ANNEN INFORMASJON, AVSAVNSTAP, FORSTYRRELSER I 

FORRETNINGSVIRKSOMHET, PERSONSKADE, KRENKELSE AV PRIVATLIV, 

MANGLENDE OVERHOLDELSE AV PLIKTER INKLUDERT GOD TRO ELLER RIMELIG 

OMSORG, UAKTSOMHET, SAMT FOR ETHVERT ANNET PEKUNIÆRT ELLER ANNET 

TAP) SOM SPRINGER UT AV ELLER PÅ EN HVILKEN SOM HELST ANNEN MÅTE ER 

RELATERT TIL BRUKEN ELLER MANGLENDE MULIGHETER TIL Å BRUKE 

PRODUKTET ELLER NOEN DEL ELLER KOMPONENT DERAV ELLER RELATERT 

TJENESTE ELLER TREDJEPARTSTJENESTE, ELLER PÅ ANNEN MÅTE UNDER ELLER 

I TILKNYTNING TIL NOEN BESTEMMELSE I DENNE EULA, SELV I TILFELLER MED 

FEIL, SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET), FEILAKTIG FREMSTILLING, OBJEKTIVT 

ANSVAR, KONTRAKTSBRUDD, ELLER GARANTIBRUDD HOS SEAGATE ELLER 

DETS LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER, OG SELV OM SEAGATE ELLER DETS 

LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN 

FOR SLIKE TAP OG UAVHENGIG AV MANGLENDE OPPFYLLELSE AV 

HOVEDFORMÅLET MED DENNE AVTALE ELLER NOEN MISLIGHOLDSBEFØYELSE. 

 

7.  ANSVARSBEGRENSNING.  UAVHENGIG AV ETHVERT TAP DU MÅTTE PÅDRA 

DEG, OG UAVHENGIG AV ÅRSAKEN TIL SLIKE TAP, SKAL DET TOTALE ANSVARET 

SOM SEAGATE ER ANSVARLIG FOR UNDER DENNE EULA, OG DIN EKSKLUSIVE 

MISLIGHOLDSBEFØYELSE VÆRE BEGRENSET TIL, OG UNDER ENHVER 

OMSTENDIGHET SKAL SEAGATES TOTALE KUMULATIVE ANSVAR IKKE 

OVERSTIGE, DET BELØP SOM LISENSINNEHAVEREN HAR BETALT TIL SEAGATE 

FOR PRODUKTET. SEAGATES LISENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER VIL IKKE 

UNDER NOEN OMSTENDIGHETER KUNNE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN FORM 

FOR SKADER. 

 

8. Personvern. Seagates innhenting, bruk og formidling av personlig identifiserbar 

informasjon i forbindelse med at du bruker produktet er underlagt Seagates personvernerklæring, 

som du finner på  

http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/ . Som videre beskrevet i Seagates 

personvern, kan visse produkter inkludere et Produktdashbord som gjør det mulig for brukerne å 

administrere Produktinnstillinger, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av anonym statistisk 

bruksdata i tilknytning til personlig identifiserbar informasjon. Du samtykker til Seagates 

innsamling, bruk og fremleggelse av din data i henhold til produktets dashbordinnstillinger som 

er valgt for deg av produktet, eller ved overføring, som beskrevet i avsnitt 11, samtykker du til 

http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/
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innstillingene som er valgt av den tidligere lisensbrukeren, såfremt du ikke, eller frem til du 

endrer, innstillingene.  

 

9.  Skadesløsholdelse. Ved å akseptere denne EULA, samtykker du til å holde Seagate, dets 

direktører, ansatte, agenter, datterselskaper, tilknyttede selskaper, og andre partnere skadesløs fra 

ethvert direkte tap, indirekte tap, tilfeldig tap, spesielt tap, konsekvenstap, og annet tap som 

springer ut av, er relatert til, eller er et resultat av din bruk av Produktet samt ethvert annet 

forhold relatert til Produktet, inkludert, men ikke begrenset til, all bruk av tredjepartstjenester. 

 

10.  Overholdelse av regler vedrørende internasjonal handel. Programvaren og alle relaterte 

tekniske data som er gjort tilgjengelig for nedlasting etter denne EULA er underlagt toll- og 

eksportkontrollovgivningen i Amerikas forente stater (”USA”), og kan også være underlagt toll- 

og eksportkontrollovgivning i det landet hvor nedlastingen er påtenkt.  Videre, etter lovgivningen 

i USA, kan Programvaren og alle relaterte tekniske data som er gjort tilgjengelig for nedlasting 

etter denne EULA, ikke selges, leies ut eller på annen måte overføres til land som er underlagt 

restriksjoner, eller benyttes av en sluttbruker underlagt restriksjoner (som bestemt i 

restriksjonslister utarbeidet av amerikanske myndigheter, som kan bli funnet på 

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) eller en sluttbruker som er 

involvert i virksomhet relatert til masseødeleggelsesvåpen, herunder, men ikke begrenset til, 

aktiviteter relatert til design, utvikling, produksjon, eller bruk av kjernefysiske våpen, materiale, 

fasiliteter, missiler eller prosjekter som understøtter missiler, eller kjemiske eller biologiske 

våpen. Du innestår for at du ikke er en borger eller innbygger av, bosatt i, eller under kontroll av 

Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan eller Syria; at du ikke på annen måte er en sluttbruker som er 

underlagt restriksjoner som definert i henhold til amerikanske eksportkontrollover; og at du ikke 

er involvert i spredningsaktiviteter. Videre bekrefter du at du ikke vil laste ned eller på annen 

måte eksportere eller reeksportere Programvaren eller relaterte tekniske data, verken direkte eller 

indirekte, til de forannevnte land eller til borgere av, eller innbyggere i, disse landene, eller til 

noen annen sluttbruker underlagt restriksjoner eller for noen sluttbruk underlagt restriksjoner. 

 

11.  Generelt.  Denne EULA mellom lisenshaver og Seagate reguleres av og skal tolkes in 

samsvar med lovene i California uavhengig av lovkonfliktprinsipper.  Denne EULA utgjør det 

hele og fulle avtaleforholdet mellom Seagate og deg vedrørende Produktet og regulerer din bruk 

av Produktet og overstyrer enhver tidligere avtale mellom Seagate og deg vedrørende det samme 

forholdet. Dersom en jurisdiksjonskompetent domstol bestemmer at en bestemmelse i denne 

EULA er i strid med lov, så skal den aktuelle bestemmelse bli endret og tolket slik at den så langt 

som mulig oppfyller formålet med den opprinnelige bestemmelsen så langt som gjeldende rett 

tillater, og de gjenværende bestemmelsene i denne EULA skal forbli i kraft og fortsatt gjelde. 

Produktet og relaterte tekniske data er stilt til rådighet med begrensede rettigheter. Bruk, 

mangfoldiggjøring, eller fremleggelse av amerikanske myndigheter er underlagt restriksjonene 

som fremgår av bestemmelse (c)(1)(iii) i DFARS 252.227-7013 (rettighetene i teknisk data og 

datamaskinprodukter) eller bestemmelse (c)(1) og (2) av 48 CFR 52.227-19 (kommersielle 

datamaskinprodukter – begrensede rettigheter) som måtte være anvendelig. Produsenten er 

Seagate. Du kan ikke overføre eller overdra denne EULA eller noen rettigheter under denne 

EULA, bortsett fra at du kan gjøre en engangs, varig overføring av denne EULA og 

Programvaren til en annen sluttbruker, under forutsetning av at (i) du ikke beholder noen kopi av 

Programvaren, Hardware, noe media eller skriftlig materiale, Oppdateringer (om noen), og denne 

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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EULA og (ii) sluttbrukeren forut for overføringen mottar denne EULA og Programvaren og 

aksepterer alle vilkårene i EULA. Alle forsøk på overføring i strid med denne bestemmelsen er 

ugyldig. Seagate, Seagates logo, og andre Seagate navn og logoer er varemerker tilhørende 

Seagate.  


