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LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE 
FÖR SEAGATE PROGRAMVARA 

 

VAR VÄNLIG LÄS NOGGRANT DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE 

(Eng. End User License Agreement, nedan ”EULA”). GENOM ATT KLICKA ”JAG 

GODKÄNNER” ELLER GENOM VARJE ÅTGÄRD FÖR ATT LADDA NER, SÄTTA 

UPP, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA HELA ELLER DELAR AV DENNA PRODUKT 

(SÅSOM, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PROGRAMVARA OCH TILLHÖRANDE 

FILER (”PROGRAMVARAN”), MASKINVARA (”MASKINVARA”), DISK(AR) ELLER 

ANNAN MEDIA) (TILLSAMMANS ”PRODUKTEN”) GODKÄNNER DU OCH DITT 

FÖRETAG SAMTLIGA VILLKOR I DETTA AVTAL. OM DU FÖRVÄRVAR DEN HÄR 

PRODUKTEN FÖR DITT FÖRETAGS BRUK FÖRSÄKRAR DU ATT DU ÄR EN 

BEHÖRIG FÖRETRÄDARE MED BEFOGENHET ATT MED RÄTTSLIG VERKAN 

BINDA DITT FÖRETAG TILL DETTA EULA. OM DU INTE GODKÄNNER DETTA 

EULA, KLICKA INTE ”JAG GODKÄNNER” OCH LADDA INTE NED, SÄTT INTE 

UPP, INSTALLERA INTE OCH ANVÄND INTE PROGRAMVARAN. 

 

1.  Äganderätt.  Detta EULA gäller för Programvara och Produkter från Seagate Technology 

LLC och dess dotterbolag som styrs av, under gemensamts styre med, eller som styr Seagate 

Technology LLC, inklusive men ej begränsat till dotterbolag som verkar under namnet eller 

varumärket LaCie (kollektivt ”Seagate”, ”vi”, ”vår”). Seagate och dess leverantörer innehar 

samtliga rättigheter, äganderätten och alla intressen i och till Programvaran, inklusive 

samtliga immateriella rättigheter till denna. Programvaran är licensierad, inte såld. Strukturen, 

sammansättningen och koden för Programvaran är Seagates och dess leverantörers värdefulla 

affärshemligheter och konfidentiella information. Programvaran skyddas av upphovsrättsliga 

och andra lagar och av internationella konventionsbestämmelser rörande immateriella 

rättigheter, såsom, men inte begränsat till upphovsrättslagarna i USA och andra länder. 

Termen ”Programvara” syftar inte på och inkluderar inte ”Tredjepartsprogramvara”. 

“Tredjepartsprogramvara” innebär viss programvara som Seagate använder genom licens från 

tredje parter och som kan följa med den specifika version av Programvaran som du har licens 

på. Tredjepartsprogramvaran omfattas normalt inte av nedanstående villkor, utan av andra 

villkor som Tredjepartsprogramvarans licensbeviljare ålägger. Användningsvillkoren för 

tredjepartsprogramvaran omfattas av och regleras av respektive licensvillkor, med undantag 

för det faktum att din användning av tredjepartsprogramvaran även omfattas av detta Avsnitt 

1 samt Avsnitt 5 och 6 i det här avtalet. Du kan identifiera och granska de relevanta licenserna 

och/eller meddelanden för sådan tredjepartsprogramvara för den programvara som du tagit 

emot i enlighet med det här licensavtalet för slutanvändare på 

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

för produkter från LaCie. Du accepterar att följa de villkor som står i alla sådana licensavtal 

för tredjepartsprogramvara när det gäller tillämplig tredjepartsprogramvara. I tillämpliga fall 

kan webbadresserna till de webbplatser där du kan få tag på källkoden till 

tredjepartsprogramvara hittas på http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ eller 

på http://www.lacie.com/support/ för produkter från LaCie. 

 

 

2.  Produktlicens.  Under förutsättning att Du följer villkoren i detta EULA upplåter Seagate 

till Dig en personlig, icke exklusiv, icke överlåtbar, begränsad licens att, endast internt för de 

ändamål som beskrivs i tillhörande dokumentation, installera och använda ett (1) exemplar av 

Programvaran på en (1) apparat som befinner sig i Dina lokaler. Användningen av vissa 

tredjepartsprogramvaror som ingår i media som levereras tillsammans med Produkten kan 

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support/
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support/
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vara underkastad andra villkor som återfinns i ett separat licensavtal; detta licensavtal kan 

återfinnas i en ”Läs mig”-fil på media som medföljer Produkten. Programvaran innehåller 

komponenter med vilka du kan länka till och använda vissa tjänster som tillhandahålls av 

tredje parter (”Tredjepartstjänster”). Din eventuella användning av dessa tredjepartstjänster 

regleras det avtal som du träffar med respektive leverantör av tredjepartstjänster. Om inte 

annat uttryckligen anges i detta EULA, ger detta EULA inte Dig några immateriella 

rättigheter till Produkten. Seagate och dess leverantörer förbehåller sig samtliga rättigheter 

som inte uttryckligen upplåtits till Dig. Det föreligger inga underförstådda rättigheter.      

 

2.1 Programvara.  Du har även rätt att göra en enda kopia av Programvaran avsedd endast 

för säkerhetskopiering och haveriåterhämtning. Du får inte ändra Programvaran eller skapa en 

ny installerare för Programvaran. Programvaran licensieras och distribueras av Seagate endast 

för användning med dess lagringsprodukter och får inte användas med icke-

Seagatelagringsprodukter.   

 

3.  Begränsningar.  Licensen innebär inte att du får göra något av det följande: 

a. Skapa alster härledda ur Produkten eller någon del av eller komponent i denna, 

såsom, men inte begränsat till Programvaran;   

b. Helt eller delvis återskapa Produkten;  

c. med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt punkt 13 nedan, sälja, 

överlåta, licensiera, avslöja eller på annat vis helt eller delvis låta Produkten 

övergå till eller göra Produkten tillgänglig för tredje part; 

d. Ändra, översätta, dekompilera eller på annat vis försöka backkompilera (eng 

reverse engineer) Produkten eller någon del av eller komponent i denna om 

inte, och endast då, tillämplig lag tillåter sådana aktiviteter utan hinder av detta 

avtalsförbud;   

e. Använda Produkten för att leverera tjänster till tredje part;  

f. Vidta åtgärder som skulle kunna leda till att Programvaran kommer att 

omfattas av något licensavtal för öppen källkod, om den inte redan omfattas av 

ett sådant avtal, samt 

g. Avlägsna eller ändra immaterialrättsliga anmärkningar eller märken på 

Produkten.  

 

4.  Uppdateringar.  Om Du erhåller en uppdatering eller en uppgradering eller en ny version 

av Programvaran (”Uppdatering”) måste Du inneha en giltig licens för den tidigare versionen 

för att kunna använda Uppdateringen. För alla Uppdateringar som tillställs Dig ska villkoren i 

detta EULA gälla. Om Du erhåller en Uppdatering, äger Du fortsätta att använda tidigare 

version(er) av Programvaran som Du har i Din besittning, förvar eller i Din disposition. 

Seagate har ingen skyldigheter att tillhandahålla support av tidigare versioner av 

Programvaran, efter det att en Uppdatering blir tillgänglig. Seagate har ingen skyldighet att 

tillhandahålla support, underhåll, Uppdateringar eller ändringar enligt detta EULA.  

 

5.  INGEN GARANTI. PRODUKTEN OCH TREDJEPARTSPROGRAMVARAN 

ERBJUDS I BEFINTLIGT SKICK OCH INGEN GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG 

ELLER UNDERFÖRSTÅDD, LÄMNAS. SEAGATE OCH DESS LEVERANTÖRER 

FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, 

LAGSTADGAD, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SÅSOM, MEN INTE 

BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BETRÄFFANDE 

SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. 

SEAGATE ÄR INTE LEVERANTÖREN FÖR DESSA TREDJEPARTSTJÄNSTER OCH 
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LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR DESSA TREDJEPARTSTJÄNSTER. DU 

ANVÄNDER DESSA TREDJEPARTSTJÄNSTER PÅ EGEN RISK   

 

6.  UNDANTAGANDE AV ANSVAR FÖR INDIREKT SKADA OCH FÖLJDSKADA 

OCH VISS ANNAN SKADA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT 

TILLÄMPLIG LAG SKALL SEAGATE ELLER DESS LICENSBEVILJARE ELLER 

LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR SPECIELL 

(eng. SPECIAL) SKADA, INDIREKT SKADA, STRAFFSKADESTÅND (eng. PUNITIVE 

DAMAGE) ELLER FÖLJDSKADA AV NÅGOT SLAG (SÅSOM, MEN INTE 

BEGRÄNSAT TILL SKADA PÅ GRUND AV UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUST 

AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, DRIFTSAVBROTT, 

PERSONSKADA, FÖRLUST AV PERSONLIG INTEGRITET, UNDERLÅTENHET ATT 

UPPFYLLA NÅGON FÖRPLIKTELSE, INKLUSIVE I FORM AV SVEK ELLER BRIST 

PÅ SKÄLIG OMSORG, VÅRDSLÖSHET OCH ANNAN EKONOMISK ELLER ANNAN 

SKADA AV ALLA SLAG) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER SOM PÅ NÅGOT 

SÄTT HAR SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT 

ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER NÅGON DEL AV ELLER KOMPONENT I DENNA 

ELLER ANKNYTANDE TJÄNST ELLER NÅGON TREDJEPARTSTJÄNST ELLER PÅ 

ANNAT VIS I ENLIGHET MED ELLER I SAMBAND MED NÅGON BESTÄMMELSE I 

EULA, ÄVEN VID SEAGATES ELLER DESS LICENSBEVILJARE ELLER 

LEVERANTÖRERS VÅLLANDE, UTOMOBLIGATORISKA 

SKADESTÅNDSGRUNDANDE KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), 

FELAKTIGA UPPGIFTER, STRIKTA ANSVAR, AVTALSBROTT ELLER 

GARANTIBROTT, OCH ÄVEN OM SEAGATE ELLER DESS LICENSBEVILJARE 

ELLER LEVERANTÖRER HADE BLIVIT INFORMERADE OM RISKEN FÖR SÅDAN 

SKADA OCH OBEROENDE AV NÅGOT MISSTAG AVSEENDE DET VÄSENTLIGA 

SYFTET MED DETTA AVTAL ELLER NÅGON SANKTION.       

 

7.  ANSVARSBEGRÄNSNING.  OAVSETT DEN SKADA SOM DU OAVSETT 

ANLEDNING KAN ÅSAMKAS SKALL SEAGATES HELA ANSVAR ENLIGT NÅGON 

BESTÄMMELSE I DETTA EULA OCH DIN ENDA MÖJLIGHET TILL PÅFÖLJD 

ENLIGT DETTA AVTAL VARA BEGRÄNSAT TILL, OCH INTE UNDER NÅGRA 

OMSTÄNDIGHETER SKALL SEAGATES TOTALA SAMMANLAGDA SKADESTÅND 

ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM LICENSTAGAREN ERLAGT TILL SEAGATE FÖR 

PRODUKTEN. SEAGATES LICENSBEVILJARE ELLER LEVERANTÖRER SKALL 

DESSUTOM INTE KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR, 

OAVSETT SKADANS ART. 

 

8. Sekretess. Seagates insamling, användning och vidarebefordran av personlig identifierbar 

information i samband med din användning av produkten regleras av Seagates säkerhetspolicy 

som finns på http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/. Som vidare beskrivs i 

Seagate:s sekretesspolicy så kan vissa Produkter inkludera en kontrollpanel som tillåter 

användare att hantera inställningar på Produkten, inkluderat men ej begränsat till användning 

av anonyma statistikuppgifter i anslutning till personliga identifierbara uppgifter. Du 

godkänner att Seagate samlar in, använder och uppger dina uppgifter i enlighet med de 

inställningar du utfört på kontrollpanelen för Produkten, eller vid överföring enligt vad som 

beskrivs i Avsnitt 13, så godkänner du de inställningar som utförts av den tidigare 

licensinnehavaren om inte eller till dess att du ändrar inställningarna. 

 

 

http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/
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9.  Skadeersättning.  Genom att godkänna EULA samtycker Du till att ersätta och i övrigt 

hålla Seagate, dess ledande befattningshavare, anställda, ombud, dotterbolag, närstående 

företag och andra partners skadeslösa från direkt skada, indirekt skada, speciell (eng. special) 

skada, straffskadestånd (eng. punitive damage) eller följdskada som uppstår på grund av eller 

i samband med eller beror på Din användning av Produkten eller någon annan fråga i 

samband med Produkten, inklusive, utan begränsning, användningen av någon 

tredjepartstjänst.  

 

10. Konsuments ångerrätt: Konsumenter har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag 

då Konsumenten har tagit emot Produkten genom att lämna eller sända ett meddelande till 

Seagate. Vad gäller Programvara går Konsuments rätt att ångra sitt köp förlorad om 

Konsument börjar använda Programvaran. Om Programvaran är förseglad och förseglingen 

brutits gäller ångerrätten inte. Rätten att ångra ett köp av en Produkt går även förlorad om 

Produkten ej kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Produkt returneras på konsuments 

risk och i huvudsakligen oförändrat skick och i originalförpackning. Seagate återbetalar priset 

minskat med rimliga kostnader för återtagande och avdrag för skada på, eller förlust av 

Produkten, inom 30 dagar från Seagates mottagande av Produkten. 

 

11. Konsumentlagstiftning. Bestämmelser i tillämplig tvingande konsumentlagstiftning 

påverkas ej av dessa Villkor. 

 

12.  Förenlighet med internationell handel.  Programvaran och eventuella relaterade tekniska 

data som görs tillgängliga för nedladdning enligt detta EULA är underkastade amerikanska 

lagar och förordningar avseende tull- och exportkontroll och kan också vara underkastade 

lagar och förordningar avseende tull och export i det land där nedladdning kan bli aktuell. 

Vidare får Programvaran och eventuella relaterade tekniska data som görs tillgängliga för 

nedladdning enligt detta EULA enligt amerikansk lag inte säljas, hyras ut eller på annat vis 

överföras till länder som är föremål för restriktioner eller användas av slutanvändare som är 

föremål för restriktioner (som fastställts på någon av den amerikanska regeringens listor för 

parter som är föremål för restriktioner, vilka kan återfinnas på 

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) eller slutanvändare som 

ägnar sig åt aktiviteter relaterade till massförstörelsevapen, såsom att utforma, utveckla, 

tillverka eller använda kärnvapen, kärnvapenmaterial eller kärnvapenanläggningar, missiler 

eller att stödja missilprojekt eller till kemiska eller biologiska vapen. Du bekräftar att Du inte 

är invånare, medborgare eller bosatt i och inte står under statlig kontroll av Kuba, Iran, 

Nordkorea, Sudan eller Syrien och utgör inte på annat sätt slutanvändare som är föremål för 

restriktioner på sätt som definieras i US export kontrollagstiftning och är inte engagerade i 

spridningsaktiviteter. Du bekräftar vidare att Du inte skall ladda ned eller på annat sätt 

exportera eller återexportera Programvaran eller relaterade tekniska data, direkt eller indirekt, 

till ovannämnda länder eller till invånare, medborgare eller personer bosatta i dessa länder 

eller till andra slutanvändare som är föremål för restriktioner eller för någon slutanvändning 

som är föremål för restriktioner. 

 

13.  Övrigt.  Detta EULA mellan Licenstagaren och Seagate regleras av och skall tolkas i 

enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, USA utan hänsyn till lagvalsregler. EULA utgör 

hela avtalet mellan Seagate och Dig avseende Produktern och reglerar Din användning av 

Produkten och ersätter tidigare avtal mellan Dig och Seagate avseende avtalsföremålet. Om 

någon bestämmelse i detta EULA av behörig domstol bedöms stå i strid med lag skall denna 

bestämmelse ändras och tolkas på det sätt som bäst uppfyller syftet med den ursprungliga 

bestämmelsen så långt det är tillåtet enligt lag, och återstående bestämmelser i EULA skall 

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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förbli fullt ut gällande. Produkten och relaterade tekniska data tillhandahålls med begränsade 

rättigheter. Användning, kopiering eller röjande av den amerikanska regeringen är 

underkastad begränsningarna i understycket (c) (1) (iii) i DFARS 252.227-7013 (Rätten till 

tekniska data och datorprodukter) eller underpunkterna (c)(1) och (2) i 48 CFR 52.227-19 

(Kommersiella datorprodukter – begränsade rättigheter) i förekommande fall. Tillverkaren är 

Seagate. Du äger inte överlåta eller överföra detta EULA eller några rättigheter under detta 

EULA, med undantag för att Du äger rätt att vid ett tillfälle permanent överlåta denna EULA 

och Programvaran till en annan slutanvändare, under förutsättning att (i) Du inte behåller 

några kopior av Programvaran, Maskinvaran, media och tryckt material, Uppdateringar (om 

några sådana finns) och denna EULA och (ii) före överlåtelsen, slutanvändaren som mottar 

denna EULA och Programvaran, accepterar samtliga villkor i EULA. Eventuella försök till 

överlåtelse som strider mot denna bestämmelse ska vara utan verkan. Seagate, Seagates 

logotyp och Seagates andra namn och logotyper är Seagates varumärken.  


