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Licensavtal för VeriSign Sigill
DETTA LICENSAVTAL FÖR VERISIGN SIGILL (”AVTAL”) INGÅS MELLAN FÖRETAGET (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) OCH DEN
FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSON DU FÖRETRÄDER I VERKSTÄLLANDET AV DETTA AVTAL (”DU”). DETTA AVTAL ANGER DE
VILLKOR SOM GÄLLER FÖR DIG NÄR DU ANVÄNDER VERISIGNS SIGILL. GENOM ATT KLICKA PÅ ”GODKÄNN” ELLER GENOM ATT
ANVÄNDA VERISIGNS SIGILL GARANTERAR DU ATT DU ÄR BEHÖRIG ATT INGÅ DETTA AVTAL OCH FULLFÖLJA SAMTLIGA
ÅTAGANDEN ANGIVNA HÄRUNDER, OCH ATT DU SAMTYCKER TILL ATT VARA PART TILL, OCH VARA BUNDEN AV, VILLKOREN I
DETTA AVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL SKALL DU INTE INSTALLERA ELLER VISA SIGILLET.
MED ”FÖRETAG” AVSES FÖLJANDE I DETTA AVTAL: (A) SYMANTEC CORPORATION, OM DU BEFINNER DIG I NORD- OCH
SYDAMERIKA, THAILAND ELLER JAPAN; (B) SYMANTEC LTD., OM DU BEFINNER DIG I EUROPA, MELLANÖSTERN, AFRIKA ELLER
ASIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET (FÖRUTOM THAILAND, JAPAN OCH AUSTRALIEN); OCH (C) VERISIGN AUSTRALIA PTY LTD., OM
DU BEFINNER DIG I AUSTRALIEN. OBSERVERA ATT FÖRETAGET FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA FÖRETAGSENTITETER
SOM OMFATTAS AV DETTA AVTAL GENOM ATT MEDDELA DIG SOM SÅ BESKRIVS I DETTA AVTAL.
OM DU ÄR KUND TILL EN ÅTERFÖRSÄLJARE (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) INTYGAR OCH GARANTERAR DU ATT DIN
ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR BEMYNDIGAD ATT ANSÖKA OM, GODKÄNNA, INSTALLERA, UPPRÄTTHÅLLA, OCH, VID BEHOV, AVLÄGSNA
SIGILLET Å DINA VÄGNAR. GENOM ATT BEMYNDIGA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE I DEN EGENSKAPEN, SAMTYCKER DU TILL ATT VARA
FÖRBUNDEN TILL VILLKOREN FÖR DETTA AVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SKALL DU INTE INSTALLERA
SIGILLET.
OM DU ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE OCH AGERAR SOM BEMYNDIGAD REPRESENTANT FÖR EN KUND VID ANSÖKAN OM ETT SIGILL,
INTYGAR OCH GARANTERAR DU ENLIGT VILLKOREN I PARAGRAFERNA 4.1 OCH 4.2. OM DU ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE OCH ANSÖKER
OM ETT EGET SIGILL, GÄLLER DETTA AVTAL DIG I SIN HELHET, FÖRUTOM PARAGRAF 4.2.
1. Definitioner
"Ansökan" innebär en begäran som skickas till Företaget om att registreras för Tjänster.
”Immateriella rättigheter” innebär alla idag kända eller hädanefter existerande rättigheter associerade med immateriell egendom, inklusive men
inte begränsat till registrerade och oregistrerade, amerikanska eller utländska upphovsrätter, designrätter, varumärken, bolagsnamn, logotyper,
uppfinningar, patent, patentansökningar, programvara, know-how och all annan immateriell egendom och äganderätter (av alla slag och sorter på
alla platser, och oavsett skydd).
”Arkivet” innebär den samling dokument som finns under länken till arkivet som kan nås från startsidan på den webbplats där du ansökte om
Sigillet.
”Återförsäljare” innebär en Internettjänstleverantör, en systemintegratör, ett webbhotell, en teknisk konsult, en programtjänstleverantör, eller en
annan enhet som anskaffar VeriSigns Tjänster för återförsäljning.
”Sigill” innebär en elektronisk bild som föreställer ett VeriSign-märke som är avsedd att visas på en webbplats. Bilden visar besökaren att du
eller ditt företag har köpt VeriSigns Tjänster och när besökaren klickar på bilden visas Splashsidan.
”Installationsanvisningar för Sigill” innebär de instruktioner du fick när du laddade ned Sigillet och som visas i Arkivet.
”Tjänster” innebär VeriSigns Sigill med tillhörande verksamheter som utförs av Företaget under sigillets livstid, och, om tillämpligt, andra
säkerhetstjänster som levereras i samband med Sigillet och för vilka det är ett villkor att Sigillet visas, såsom anges i det av Företaget publicerade
material som beskriver Tjänsterna.
”Tjänsteavtal” innebär det/de avtal som styr VeriSigns Tjänster.
”Splashsida” innebär en webbsida som Företaget har genererat och är värd för och som visas när en besökare klickar på Sigillet. En sådan
webbsida anger vilken av VeriSigns Tjänster du har köpt och om tjänsten fortfarande är aktiv. ”VeriSign® Trust Center” innebär den
webbaserade portal genom vilken du hanterar de Tjänster du skaffar från Företaget.
”VeriSign Trust Standard” innebär de certifieringskriterier som Företaget har upprättat och vidmakthåller för att beteckna en adekvat tillits- och
säkerhetsnivå för den webbplats där uppvisandet av Sigillet är villkorat.
”Din webbplats” innebär en webbplats som du äger eller kontrollerar eller en webbplats som du enligt Företaget på ett nöjaktigt och tillräckligt
sätt har bevisat att du äger rätt att använda.
2. Licens och begränsningar av licens
2.1 Tjänsterna tillhandahålls under förutsättning att Företaget kan verifiera din identitet och dina rättigheter till domännamnet till Din webbplats via
Företagets etablerade rutiner för äkthetsbevisning. Under förutsättning att din ansökan godkänns beviljar Företaget dig en enkel, ej överförbar
licens, ej underlicensierbar, under den tid som detta avtal gäller för att ladda ned, installera och på Din webbplats visa, i enlighet med
installationsanvisningarna för Sigill, ett exemplar av sigillet i det enda syftet att identifiera din organisation som Företagskund i enlighet med
villkoren i detta avtal. Om den registreringsinformation du har tillhandahållit vid registreringen för tjänsten är felaktig eller har ändrats, eller om ditt
organisationsnamn och/eller din domännamnsregistrering har ändrats, måste du omedelbart meddela Företaget detta. Vid mottagande av ett
sådant meddelande kan Företaget återkalla ditt sigill och utfärda ett nytt sigill. Företaget kan när som helst upphäva visandet av ditt sigill om du
enligt deras bedömning underlåter att uppfylla delar av VeriSign Trust Standard, till dess att denna underlåtelse enligt Företaget är
tillfredsställande åtgärdad.

2.2 Företaget kan periodvis företa en omverifiering av bedömningsgrunderna för ditt sigill, varvid Företaget kan begära in ytterligare information
från dig, och du kan ombes att på nytt erkänna och godta villkoren för detta avtal.
2.3 Du måste ha rätt tillstånd och/eller rättigheter till domänen för Din webbplats för att tillåta Företaget att tillhandahålla tjänsterna. Du skall inte
(i) använda tjänsterna för eller till förmån för en annan organisation eller domän annan än den organisation och den domän som anges i din
Ansökan, (ii) använda Sigillet utan splashsida, (iii) använda Sigillet på en domän som är säkrad med ett SSL-certifikat om domänen inte är säkrad
med ett VeriSign-märkt SSL-certifikat, (iv) kopiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra, överlåta eller underlicensiera sigillet, helt eller delvis, (v) på
något sätt som helst ändra eller modifiera Sigillet, inklusive, men inte begränsat till, att förvränga det; ändra färg, storlek, mönster och teckensnitt;
och separera delar av logotyp, upphovsrätts- och varumärkesindikatorer, eller försöka ändra eller hindra åtkomsten till splashsidan, eller (vi) vidta
åtgärder som kommer att inkräkta på eller minska Företagets rättigheter som är förknippade med Sigillet eller tillhörande tjänster. Om du tror att
sigillet har kopierats eller används på ett sätt som innebär intrång i de immateriella rättigheterna, skall du omedelbart rapportera detta på
http://www.verisign.com/support/site/abuse.html. Brott mot restriktionerna ovan kommer att betraktas som ett väsentligt brott mot detta Avtal.
2.4 Om du använder Flash-versionen av Sigillet, och om volymen av webbplatsbesökare på den webbplats som visar Sigillet överstiger 10 000
per dag, förbehåller sig Företaget rätten att kräva att du själv står som värd för Sigillet på Din webbplats i enlighet med de instruktioner som
Företaget kommer att tillhandahålla (”self-hosting”). Företaget meddelar dig minst trettio (30) dagar i förväg om detta krävs.
3. Giltighetstid och uppsägning
3.1 Om detta Avtal, enligt villkoren i detsamma, inte upphör tidigare, skall det förbli giltigt tills det sista serviceavtalet som berättigar dig att
använda Sigillet sägs upp eller går ut. Villkoren i paragraferna 3.3 och 10 till och med 20 gäller även efter upphörande.
3.2 Företaget förbehåller sig rätten att avlägsna VeriSigns Sigill från Din webbplats, och detta Avtal kommer automatiskt att upphöra, om: (i) du
upphör att vara kund för VeriSigns Tjänst; (ii) Företaget upptäcker att den information som du tillhandahöll vid registreringen inte längre är giltig;
(iii) du eller din återförsäljare underlåter att uppfylla era åligganden häri eller enligt ett Serviceavtal; (iv) du bryter mot de restriktioner som anges i
paragraf 2.3 ovan; eller (v) om du använder Sigillet för något olagligt ändamål.
3.3 När detta Avtal upphör att gälla eller löper ut, skall du omedelbart upphöra med att visa Sigillet och, om du själv är värd för Sigillet, skall du
permanent avlägsna det från alla enheter där det är installerat och skall därefter inte använda det för något som helst syfte.
4. Intyganden och garantier
4.1 Du intygar och garanterar Företaget att (i) du har företagets befogenhet och fullmakt att begära Tjänsterna i anslutning till den domän som
anges i er Ansökan samt att ingå, och fullgöra era skyldigheter under, Avtalet; (ii) all information du tillhandahåller i Ansökan om Tjänsterna är
sann och korrekt vid tidpunkten då den lämnas, och att sådan information (inklusive alla domännamn eller e-postadresser) inte inkräktar på tredje
parts immateriella rättigheter; (iii) du endast kommer att använda Sigillet i enlighet med Avtalet; (iv) du inte kommer att ge en tredje part några
falska intyganden eller garantier gällande Tjänsten. I händelse av att en extern tjänsteleverantör hanterar och/eller står som värd för Din
webbplats, garanterar du att du har det medgivande och godkännande från denna externa tjänsteleverantör som krävs för att Företaget skall
kunna utföra sina Tjänster. Du samtycker till att underlätta all kommunikation och utbyte av information mellan Företaget och din externa
tjänsteleverantör.
4.2 Utöver paragraf 4.1 intygar och garanterar Återförsäljaren Företaget och var och en som förlitar sig på Sigillet att (i) denne har sin kunds
fullmakt att ingå detta Avtal å sin kunds vägnar och/eller att förbinda sin kund till detta Avtal; (ii) denne kommer att följa samt säkerställa att dess
kund följer detta Avtal; och (iii) kommer inte att tillåta någon webbplats som den hyser att visa ett Sigill om denna webbplats inte har rätt att göra
det.
5. Avgifter och betalningsvillkor
Som ersättning för rättigheten att använda VeriSigns Sigill, skall du till Företaget betala de tillämpliga avgifter (om sådana finns) som anges på
vår webbplats vid den tidpunkt då du gör ditt val, eller, om tillämpligt, vid mottagande av en faktura från Företaget. Alla avgifter förfaller
omedelbart till betalning och är inte återbetalningsbara, förutom vad som i övrigt anges nedan. Alla belopp förfallna till betalning som förblir
obetalda efter eventuellt tillämpligt anstånd häri kommer att som förseningsavgift beläggas med det lägre av ränta om 1,5 % månatligen eller det
högsta tillåtna beloppet enligt lag. De angivna avgifterna är exklusive skatt. Alla skatter, tullavgifter, andra avgifter och kostnader belagda från
myndigheter av alla slag (inklusive försäljning, tjänster, användning och mervärdesskatt men exklusive skatter baserade på Företagets
nettoinkomster) som krävs av en statlig myndighet på avgifterna för tjänsterna skall bäras av dig och skall inte anses utgöra del av, avdrag från
eller kvittning mot sådana avgifter. Alla förfallna betalningar till Företaget skall göras utan avdrag eller kvarhållande av några skatter, avgifter,
böter eller skadestånd eller annat förutom vad som krävs enligt lag, och i sådant fall skall beloppet du är skyldig att betala med hänsyn till sådant
avdrag eller kvarhållande ökas med det belopp som är nödvändigt för att försäkra att, efter att sådant avdrag eller kvarhållande har gjorts,
Företaget emottar och behåller (fritt från ansvar i relation härtill) en nettosumma lika med den summan Företaget skulle ha mottagit om sådant
avdrag eller kvarhållande inte krävdes. Denna paragraf gäller inte dig om du har köpt Tjänsterna från en Återförsäljare.
6. Återbetalningspolicy
Om du av någon anledning inte är helt nöjd med Tjänsterna, skall du, inom trettio (30) dagar efter registreringen, begära att Företaget avslutar
Tjänsterna och tillhandahåller dig en återbetalning. Efter den inledande 30-dagarsperioden har du rätt till återbetalning endast om Företaget har
brutit mot garantin eller mot annat relevant åtagande enligt detta Avtal. Denna paragraf gäller inte dig om du har köpt Tjänsterna från en
Återförsäljare.
7. Äganderätter
Du samtycker till att Företaget och dess licensgivare behåller alla Immateriella rättigheter och äganderätt till all dess konfidentiella information
eller andra skyddade uppgifter, produkter, tjänster, idéer, koncept, tekniker, uppfinningar, processer, programvara eller verk härledda från, i form
av eller använda i samband med tjänsterna försedda av Företaget under detta Avtal, inklusive, men inte begränsat till, alla ändringar,
förbättringar, härledda verk, konfigurationer, översättningar, uppgraderingar och gränssnitt till dessa Tjänster (allt föregående refereras till som
”Företagets verk”). Företagets verk inkluderar inte sedan tidigare befintlig maskinvara, programvara eller nätverk. Förutom vad som i övrigt
uttryckligen tillhandahålls häri skall ingenting i detta Avtal skapa någon äganderätt eller licensrätt i den andra partens Immateriella rättigheter och
var part skall fortsätta att självständigt äga och underhålla dess Immateriella rättigheter.
8. Ändringar av licensavtal för Sigill
Företaget kan när som helst (i) se över villkoren i detta Avtal; och/eller (ii) ändra delar av de Tjänster som tillhandahålls häri eller VeriSign Trust
Standard. Varje sådan ändring är bindande och träder i kraft trettio (30) dagar efter publiceringen av ändringen på Företagets webbplats, eller
efter att du har meddelats via e-post. Om du inte samtycker till ändringen, kan du när som helst avsluta detta Avtal genom att meddela Företaget
och begära en delvis återbetalning av betalda avgifter, beräknat från det datum då tjänsten upphör. Genom att fortsätta använda och visa Sigillet
efter en sådan ändring samtycker du till att följa och vara bunden till den.
9. Integritetsfrågor
Du samtycker till att dina data och din information används enligt följande: Företaget kommer att behandla och bearbeta de uppgifter som du
anger i din Ansökan i enlighet med informationspolicy för dessa Tjänster (”Företagets Informationspolicy” eller ”Integritetspolicy”), såsom ändrad
från tid till annan och tillgängliggjord på startsidan på webbplatsen där du registrerade dig för Tjänster. Sigillet anger vilka av Företagets Tjänster

du har köpt. Du samtycker till att Företaget får (i) placera viss information i ditt Sigill och på din Splashsida som du tillhandahöll under
registreringen för VeriSigns Tjänst; samt (ii) publicera ditt Sigill på en tredje parts webbplatser som omfattas av Företagets överenskommelse
med tillämpliga externa tjänsteleverantörer eller teknikpartners. Genom att placera Sigillet på Din webbplats, samtycker du till och godkänner att
Företaget får hämta, använda och vidarebefordra IP-adresser (som inte innehåller någon personidentifierbar information) till besökare på Din
webbplats i syfte att (a) utarbeta rapporter om användningen av Sigillet som kan tillhandahållas till kunder, potentiella kunder och till allmänheten,
(b) förbättra användningen av Sigillet eller skapa nya tjänster, eller (c) uppfylla ett domstolsbeslut, en lag eller ett krav från en statlig myndighet.
För information om hanteringen av personidentifierbar information, se gällande Informationspolicy som kan fås från Företagets hemsida.
10. Friskrivningar från garantier
FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA ELLER FELFRIA. FÖRETAGET FRISKRIVER SIG
FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER FÖRESKRIVNA ENLIGT LAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, UPPFYLLANDE AV
KUNDKRAV, RESPEKT FÖR VARUMÄRKE OCH ALLA GARANTIER HÄRRÖRANDE FRÅN VERKSTÄLLIGHET, UPPGÖRELSER ELLER
HANDEL. OM TJÄNSTEN OMFATTAR SKANNING AV SKADLIG KOD PÅ WEBBPLATSEN, GARANTERAR FÖRETAGET INTE ATT ALLA
SIDOR PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT SKANNAS ELLER ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPTÄCKA ALL SKADLIG KOD PÅ
WEBBPLATSEN.
11. Skadestånd
Du samtycker till att befria och försvara Företaget, dess direktörer, aktieägare, tjänstemän, agenter, anställda, efterträdare och ombud från alla
anspråk, processer, stämningar, domar, skador och kostnader (inklusive skäliga juridiska arvoden och kostnader) samt hålla dessa skadeslösa
från tredje part i samband med eller ursprung i (i) brott mot dina garantier, uttalanden och förpliktelser enligt detta Avtal; eller (ii) varje
överträdelse av fysisk eller juridisk persons Immateriella rättigheter på grund av information eller innehåll som angetts av dig. Företaget skall
genast meddela dig om något sådant anspråk, och du skall ensam ha ansvar för att värja varje anspråk (inklusive förlikning); förutsatt att (a) du
håller Företaget informerat om, och rådgör med Företaget i samband med framstegen av en sådan tvist eller förlikning; (b) du inte skall ha någon
rätt, utan Företagets skriftliga samtycke, vilket dig inte oskäligen skall nekas, att förlika ett sådant anspråk om en sådan förlikning uppstår från
eller är del av en brottslig handling, en process eller en stämning eller innehåller bestämmelser eller medgivande till ansvar eller felaktigt
förfarande (kontraktuellt, utomobligatoriskt eller annat) för Företagets räkning, eller kräver särskilda åtgärder eller ideell skada kompenserad av
Företaget; och (c) Företaget skall ha rätt att delta i försvaret av ett anspråk med rätt att välja juridiskt ombud och själv bära kostnaderna.
12. Ansvarsbegränsning
12.1 DENNA PARAGRAF 12 GÄLLER FÖRPLIKTELSER ENLIGT AVTAL (INKLUSIVE BROTT MOT GARANTIN), ÅTALBAR HANDLING
(INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET OCH/ELLER STRIKT ANSVAR) SAMT VARJE ANNAN LAGLIG ELLER SKÄLIG TYP AV ANSPRÅK.
12.2 I HÄNDELSE AV ANSPRÅK, ÅTGÄRD, STÄMNING, SKILJEFÖRFARANDE ELLER ANNAN PROCESS GÄLLANDE DETTA AVTAL, I DEN
GRAD DENNA ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG, KOMMER FÖRETAGET INTE ATT TA ANSVAR FÖR (I) NÅGON VINST, AFFÄR,
KONTRAKT, INTÄKT ELLER FÖRVÄNTAT SPARANDE SOM GÅTT FÖRLORAD, ELLER (II) NÅGON INDIREKT SKADA ELLER
FÖLJDSKADA.
12.3 FÖRETAGETS TOTALA ANSVAR FÖR SKADOR SOM DRABBAR DIG OCH EN EVENTUELL TREDJE PART ENLIGT DETTA AVTAL
SKALL BEGRÄNSAS TILL, TOTALT, FEMTUSEN US DOLLAR (5 000 USD) ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA.
12.4 OAKTAT OVANSTÅENDE SKALL FÖRETAGETS ANSVAR INTE BEGRÄNSAS UNDER DENNA PARAGRAF 12 I HÄNDELSE AV
PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL SOM ORSAKATS AV FÖRETAGETS VÅRDSLÖSHET ELLER MED AVSEENDE PÅ VARJE ANNAT
ANSVAR SOM INTE KAN UNDANTAS AV GÄLLANDE LAG (INKLUSIVE OBLIGATORISKA LAGAR INOM TILLÄMPLIG JURISDIKTION). I DEN
MÅN JURISDIKTIONER INTE MEDGER VISSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR GÄLLER EVENTUELLT VISSA AV OVANSTÅENDE
UTESLUTNINGAR INTE DIG.
13. Force Majeure
Ingen part skall anses begå avtalsbrott och ej heller skall den hålla den andra parten ansvarig för något upphörande, avbrott eller försening i
uppfyllandet av sina förpliktelser under detta avtal (exklusive betalningsförpliktelser) på grund av jordbävning, översvämning, eldsvåda, storm,
naturkatastrof, force majeure, krig, terroristhandling, väpnad konflikt, strejk, lockout, bojkott eller andra omständigheter utanför dess rimliga
kontroll, förutsatt att parten som förlitar sig på denna paragraf (i) omgående lämnar skriftligt besked därom, och (ii) vidtar alla åtgärder rimligen
nödvändiga för att mildra effekterna av force majeure-händelsen; förutsatt vidare att i det fall då force majeure-händelsen varar i en period som
överskrider totalt trettio (30) dagar, får endera parten omedelbart säga upp detta Avtal efter skriftligt varsel.
14. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Om någon bestämmelse i detta Avtal av en behörig domstol bedöms som ogiltig, olaglig eller på något sätt omöjlig att verkställa, skall giltigheten,
lagenligheten och verkställigheten av resten av bestämmelserna i detta Avtal inte på något sätt påverkas eller ogiltigförklaras.
15. Tillämpliga lagar
Detta Avtal och tvister förknippade med tjänster tillhandahållna under avtalet ska regleras och tolkas enligt följande lagar, respektive, utom dess
regler gällande internationell privaträtt: (a) gällande lagar i staten Kalifornien, om du befinner dig i Nordamerika eller Latinamerika; eller (b)
gällande lagar i England, om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika; eller (c) gällande lagar i Singapore, om du befinner dig i Asien
och Stillahavsområdet, inklusive Japan. Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention om ingående av internationella köpeavtal
inte skall tillämpas på detta Avtal.
16. Tvistlösning
I den utsträckning lagen tillåter, innan du inger en stämningsansökan eller åberopar något anspråk i samband med en tvist rörande någon aspekt
av detta Avtal, skall du underrätta Företaget, och eventuell ytterligare part i tvisten i syfte att söka en lösning. Både du och Licensgivaren ska
genom affärsdiskussioner i god tro försöka lösa sådana tvister. Om sådan tvist inte löses inom sextio (60) dagar efter inledande notifiering kan en
part gå vidare enligt vad gällande lagstiftning angiven i detta Avtal tillåter.
17. Icke-överlåtelse
Du kan inte tilldela rättigheterna som beviljas i detta Avtal, helt eller delvis eller genom avtal, lagstiftning eller på annat sätt, utan föregående
skriftligt samtycke från Företaget. Sådant samtycke ska inte oskäligen nekas eller fördröjas.
18. Underrättelser och meddelanden
Du skall skriftligen tillställa Företaget alla underrättelser, krav eller begäran förknippade med detta Avtal till den ”Kontakt”-adress som anges på
webbplatsen där du införskaffade Sigillet, med kopia till: Attn: General Counsel – Legal Department, Symantec, 350 Ellis Street, Mountain View,
California, USA 94043.
19. Fullständigt Avtal
Detta Avtal och varje tillämpligt Serviceavtal utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan Företaget och dig avseende tilltänkta transaktioner

och ersätter varje tidigare eller samtida muntligt eller skriftligt uttalande, överenskommelse, avtal eller kommunikation rörande dessa. Villkor i
varje köporder som inte innefattas i eller som strider mot detta Avtal saknar laga kraft.
20. Tillämpliga lagar, Exportkrav och Utländsk återsändarskyldighet
Vardera parten skall efterleva alla tillämpliga delstatslagar, nationella lagar och lokala lagar och regler i samband med fullgörandet av detta Avtal.
Utan att begränsa giltigheten i vad som anges ovan, samtycker vardera parten till att efterleva alla exportkrav (”Exportkontroll”). Frånsett
delgivning som du har gjort till Företaget av en slutgiltig destination för programvara, maskinvara eller tekniska data (eller delar därav) som
tillhandahålls av Företaget (”Företagets teknik”) och, oaktat om något annat i detta Avtal anger motsatsen, får du inte: (i) ändra, exportera eller
återexportera, antingen direkt eller indirekt, någon Företags-teknik till någon destination som är begränsad eller förbjuden enligt Exportkontroll,
utan att först erhålla alla nödvändiga licenser från regeringen i USA eller i något annat land som utövar Exportkontroll; (ii) tillhandahålla Företagsteknik till någon förbjuden part på USA:s förteckning över särskilt angivna medborgare och blockerade personer (United States Treasury
Department's Office of Foreign Asset Control list of ”specially designated nationals and blocked persons”), USA:s förteckning över avvisade
personer (United States Commerce Department's ”denied parties list”), USA:s förteckning över BIS-enheter (United States Commerce
Departments ”BIS Entity List”) eller liknande tillämpliga listor; (iii) exportera eller återexportera Företags-teknik, direkt eller indirekt, för
slutanvändning för kärnkraft, missiler eller kemiska/biologiska stridsmedel som förbjuds av Exportkontroll. Företaget äger rätt att avbryta
fullgörandet av sina förpliktelser under detta Avtal, utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig, om du inte efterlever denna
bestämmelse.
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Kontakta oss
Tel: 020 081 0335
eller +46 8 585 369 10
eller 040 660 20 80
eller E-post
eller skicka din förfrågan online.

