SYMANTEC TRUST-NÄTVERKET
TILLITSPARTSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT
SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE GEOTRUST
OCH THAWTE ("FÖRETAGET") LEVERERAR TJÄNSTERNA TILL DIG SOM INDIVID,
FÖRETAG ELLER JURIDISK PERSON OCH ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA (BENÄMNS
NEDAN "DU", "DIG", "DIN", "DITT", "DINA") ENDAST UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DU
ACCEPTERAR ALLA VILLKOR I DETTA TILLITSPARTSAVTAL ("AVTALET"). LÄS NOGGRANT
IGENOM VILLKOREN I DETTA AVTAL INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA. DETTA ÄR ETT
JURIDISKT BINDANDE KONTRAKT MELLAN DIG OCH FÖRETAGET. DU ACCEPTERAR
VILLKOREN I DETTA AVTAL GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR", "JAG
GODKÄNNER" ELLER "JA", ELLER GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. OM DU INTE
ACCEPTERAR DESSA VILLKOR KLICKAR DU PÅ KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR INTE"
ELLER "NEJ" ELLER VISAR PÅ ANNAT SÄTT ATT DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN, OCH
ANVÄNDER INTE TJÄNSTERNA MER. OM INGET ANNAT ANGES HAR TERMERNA MED
VERSAL BEGYNNELSEBOKSTAV DEN INNEBÖRD SOM BESKRIVS I PUNKTEN
"DEFINITIONER" I DETTA AVTAL, OCH DESSA TERMER KAN ANVÄNDAS I BÅDE
SINGULAR OCH PLURAL EFTER KONTEXT.

1. Tjänster. Enligt villkoren i detta Avtal kan Du i) skicka in en förfrågan för att validera ett av
Företagets Certifikat, ii) använda Företagets OCSP-protokoll (Online Certificate Status Protocol),
iii) ansluta till eller använda en Symantec-databas eller en samarbetspartners databas för
upphävda Certifikat samt iv) förlita dig på information relaterad till Symantec-certifikat
(gemensamt benämnd "Symantec-information"). Detta Avtal gäller så länge Du använder eller
förlitar Dig på sådan Symantec-information.
2. Definitioner.
Med "Certifikat" eller "Digitalt certifikat" avses ett meddelande som åtminstone uppger ett
namn eller identifierar CU:n, identifierar Abonnenten, innehåller Abonnentens publika nyckel,
indikerar Certifikatets Giltighetstid, innehåller ett serienummer för Certifikatet samt CU:ns digitala
signatur.
Med "Certifikatsökande" avses en fysisk eller juridisk person som begär att få ett Certifikat
utfärdat av en CU.
Med "Certifikatansökan" avses en begäran från en Certifikatsökande (eller behörig
representant för den Certifikatsökande) till en CU om utfärdande av ett Certifikat.
Med "Certifikatutfärdare" eller "CU" avses en juridisk person med behörighet att utfärda,
hantera, upphäva samt förnya Certifikat i STN. Med CU avses i detta Avtal Företaget.
Med "Certifieringspraxisförklaring" eller "CPS" avses en beskrivning av den praxis som en
CU eller RI använder för att godkänna eller underkänna Certifikatansökningar samt utfärda,
hantera och upphäva Certifikat. CPS:en publiceras i Arkivet.
Med "Icke bekräftade abonnentuppgifter" avses information som skickas av en
Certifikatsökande till en CU eller RI och ingår i ett Certifikat, men som inte har bekräftats av CU
eller RI och för vilken denna CU och RI inte lämnar andra garantier än att informationen har
skickats av Certifikatsökanden.
Med "Giltighetsperiod" avses den period som inleds på det datum och klockslag då ett
Certifikat utfärdas (eller vid ett senare datum och klockslag som anges i Certifikatet) och avslutas
på det datum och klockslag då Certifikatet löper ut eller upphävs i förtid.

Med "Registreringsinstans" eller "RI" avses en juridisk person som har godkänts av en CU att
bistå Certifikatsökande vid ansökan om Certifikat samt getts befogenhet att godkänna, avslå och
upphäva Certifikat.
Med "Förlitande part" avses en fysisk eller juridisk person som i sina handlingar förlitar sig på
ett Certifikat och/eller en digital signatur.
Med "Arkivet" avses en samling dokument på den webbplats från vilken Certifikatet utfärdades;
närmare bestämt www.symantec.com, www.thawte.com, www.geotrust.com eller
www.rapidssl.com.
Med "Abonnent" avses, om det gäller ett enskilt Certifikat, den person som ett Certifikat gäller
eller har utfärdats för. Om det gäller en organisations Certifikat avses organisationen som äger
den utrustning eller enhet som ett Certifikat gäller eller har utfärdats för. En Abonnent har
möjlighet och behörighet att använda den privata nyckel som motsvarar den privata nyckel som
anges i Certifikatet.
Med "Symantec Trust-nätverket" eller "STN" avses den certifikatbaserade infrastruktur med
publika nycklar som regleras i Symantec Trust-nätverkets certifikatpolicyer, vilka möjliggör
världsomspännande implementering och användning av Certifikat av Företaget och dess
koncernbolag samt deras respektive kunder, Abonnenter och Förlitande parter.
3. Välgrundat beslut. Du bekräftar och godtar att i) Du har tillräckligt med information för att fatta
ett välgrundat beslut beträffande i vilken omfattning Du väljer att förlita Dig på uppgifterna i ett
Certifikat samt att ii) Din användning av eller Ditt förlitande på Symantec-information regleras av
detta Avtal och Du ansvarar för de rättsliga konsekvenserna av eventuell uraktlåtenhet från Din
sida att fullgöra Dina skyldigheter enligt detta Avtal. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR BESLUTET
HURUVIDA DU SKA FÖRLITA DIG PÅ UPPGIFTERNA I ETT CERTIFIKAT ELLER EJ.
4. Certifikat. Företaget erbjuder tre (3) klasser för certifikattjänster, där varje klass erbjuder vissa
funktioner och säkerhetsfunktioner som motsvarar en specifik förtroendenivå i STN. Detta
förklaras närmare i CPS:
(i) Klass 1-certifikat. Klass 1-certifikat erbjuder en grundläggande säkerhetsnivå och bör inte
användas för autentisering eller för att stödja oavvislighet. Klass 1-certifikat lämpar sig för digitala
signaturer, kryptering och åtkomstkontroll för icke-kommersiella transaktioner eller transaktioner
med lägre värden där det inte är nödvändigt att styrka sin identitet. Klass 1-certifikat utfärdas till
fysiska personer och autentiseringsprocedurerna baseras på försäkranden om att Abonnentens
särskilda namn är unikt inom domänen för en viss CU, samt att en viss e-postadress är kopplad
till en publik nyckel. Dessa Certifikat styrker inte Abonnentens identitet.
(ii) Klass 2-certifikat. Klass 2-certifikat erbjuder en högre säkerhetsnivå jämfört med klass 1certifikat. Klass 2-certifikat kan användas för digitala signaturer, kryptering och åtkomstkontroll,
inklusive styrkande av identitet vid transaktioner som involverar medelhöga värden. Under vissa
omständigheter kan klass 2-certifikat utfärdas till en Abonnent som är en juridisk person (istället
för en individ inom organisationen). Sådana Certifikat kan användas för autentisering av
organisationer och programsignering, dock endast i enlighet med villkoren i Symantecs CPS.
Autentisering med Klass 2-certifikat omfattar verifiering av uppgifter som har skickats in av
Certifikatsökanden mot källor för identitetsprövning.
(iii) Klass 3-certifikat. Klass 3-certifikat erbjuder den högsta säkerhetsnivån i STN. Klass 3certifikat utfärdas till fysiska och juridiska personer för digitala signaturer, kryptering och
åtkomstkontroll, inklusive identitetsbekräftelse vid transaktioner med höga värden. Klass 3certifikat utfärdade till enskilda personer ger en försäkran om Abonnentens identitet baserat på att
Abonnenten är personligen (fysiskt) närvarande när han/hon bekräftar sin identitet. Denna

bekräftelse omfattar, som ett minimum, en erkänd typ av myndighetsutfärdad identitetshandling
och ytterligare en form av identitetsbevis. Klass 3-certifikat som utfärdas till organisationer kan
beviljas enheter som tillhandahåller autentiseringsfunktioner; integritet för meddelanden,
programvara och innehåll samt sekretess genom kryptering. Klass 3-certifikat som utfärdas till
organisationer ger en försäkran om Abonnentens identitet baserat på en bekräftelse av att
Abonnentens organisation existerar, att organisationen har lämnat in en Certifikatansökan och att
den person som skickar in Certifikatansökan för Abonnentens räkning hade behörighet att göra
det. Klass 3-certifikat för organisationer utgör också en försäkran om att Abonnenten äger rätt att
använda det domännamn som står förtecknat på certifikatansökan.
5. Dina skyldigheter. Som Förlitande part är Du skyldig tillse att Ditt förlitande på Symantecinformation är rimligt och skäligt genom att i) utvärdera huruvida användandet av ett Certifikat för
ett specifikt ändamål är lämpligt under rådande omständigheter; ii) använda lämplig programoch/eller hårdvara för att verifiera digitala signaturer eller andra kryptografiska åtgärder Du önskar
utföra – detta som ett villkor för att Du ska kunna förlita Dig på ett Certifikat i samband med varje
enskild åtgärd av detta slag; samt iii) kontrollera statusen för ett Certifikat som Du har för avsikt
att förlita Dig på, liksom giltigheten för samtliga Certifikat i kedjan.
6. Begränsningar av användning. HÄRMED INFORMERAS DU OM RISKEN FÖR STÖLD
OCH ANDRA FORMER AV HOT – SOM EVENTUELLT UPPTÄCKS – MOT INTEGRITETEN I
PRIVATA NYCKLAR SOM MOTSVARAR EN PUBLIK NYCKEL SOM INGÅR I ETT CERTIFIKAT
SAMT OM RISKEN FÖR ATT EN STULEN ELLER KOMPROMETTERAD NYCKEL KAN
ANVÄNDAS FÖR ATT FÖRFALSKA EN DIGITAL SIGNATUR. Vidare är Symantec-certifikat inte
utformade, avsedda eller godkända för användning som kontrollutrustning i farliga miljöer eller för
ändamål som fordrar felsäker prestanda, såsom drift av kärnkraftverk, navigerings- eller
kommunikationssystem för flygplan, styrsystem för flygtrafik eller vapenstyrsystem där fel direkt
skulle kunna ge upphov till dödsfall, personskada eller allvarliga skador på miljön. Klass 1certifikat ska inte användas som identitetsbevis eller som stöd för en identitets eller auktoritets
oavvislighet. Företaget, liksom dess CU och RI, ansvarar inte för utvärderingen av lämpligheten i
användning av Certifikat.
7. Äventyrande av säkerheten i STN. Du får inte övervaka, påverka eller baklängeskonstruera
den tekniska implementeringen av STN eller på annat sätt avsiktligt äventyra säkerheten i STN
(under förutsättning att sådana förbud inte är oförenliga med gällande lag) utan föregående
skriftligt godkännande från Företaget.
8. Företagets garantier. Företaget garanterar Förlitande parter, som i rimlig mån förlitar sig på
ett Certifikat, att i) alla uppgifter i Certifikatet, med undantag för Icke bekräftade
abonnentuppgifter, stämde vid datumet för Certifikatets utfärdande, ii) Certifikat har utfärdats till
den fysiska eller juridiska person eller den enhet som anges som Abonnent på Certifikatet samt
att iii) Certifikatet i allt väsentligt har utfärdats i enlighet med Symantecs CPS.
9. Friskrivningar från garantier. UTÖVER DE UTTRYCKLIGA, BEGRÄNSADE GARANTIER
SOM FRAMSTÄLLS I PUNKT 8 FRÅNSÄGER SIG FÖRETAGET SAMTLIGA ÖVRIGA
GARANTIER – SÅVÄL UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA SOM LAGSTADGADE,
INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KURANS,
ÄNDAMÅLSENLIGHET, UPPFYLLANDE AV KUNDBEHOV, ATT INTRÅNG I UTOMSTÅENDE
PARTERS RÄTTIGHETER INTE GJORTS SAMT ALLA GARANTIER SOM UPPSTÅR I
SAMBAND MED FULLGÖRANDE, AFFÄRER ELLER HANDEL. FÖRETAGET GARANTERAR
INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA AVBROTTS- ELLER FELFRIA. I DEN
UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG JURISDIKTION INTE TILLÅTER FRISKRIVNING FRÅN VISSA
INTYGANDEN OCH GARANTIER KAN DET HÄNDA ATT NÅGRA AV OVANSTÅENDE
FÖRBEHÅLL OCH INSKRÄNKNINGAR EJ GÄLLER DIG.
10. Skadestånd. Du förbinder Dig att gottgöra, försvara och hålla Företaget, eventuella CU eller
RI som inte tillhör Symantec samt deras respektive chefer, aktieägare, tjänstemän, agenter,

anställda, efterträdare och ombud skadeslösa gentemot alla anspråk, stämningar, rättsprocesser,
domstolsutslag samt krav på skadestånd och kostnadsersättning från tredje part (inklusive rimliga
advokatarvoden och advokatomkostnader) som uppstår till följd av i) Din uraktlåtenhet att fullgöra
Dina skyldigheter som Förlitande part enligt detta Avtal; ii) Ditt efter omständigheterna orimliga
förlitande på ett Certifikat eller iii) Din uraktlåtenhet att kontrollera ett Certifikats status för att
fastställa om det har löpt ut eller upphävts. Företaget ska omgående underrätta Dig om sådana
anspråk och Du bär det fulla ansvaret för försvaret mot sådana anspråk (inklusive eventuella
förlikningar), dock under förutsättning att i) Du håller Företaget informerat om förloppet, och
samråder med Företaget under sådana processer eller förlikningar; ii) Du inte har rätt att, utan
företagets skriftliga medgivande – vilket inte får nekas utan saklig grund – göra upp anspråk i
godo om en sådan förlikning härrör från eller ingår i ett brottmål, en process eller rättslig åtgärd
eller innehåller stipulationer om, medgivande eller erkännande av någon form av ansvar eller
missgärning (för avtalsbrott, skadeståndskrav eller annorledes) från Företagets sida, eller fordrar
en specifik prestation eller icke-materiell gottgörelse från Företaget samt att iii) Företaget äger rätt
att på egen bekostnad medverka i försvaret mot anspråk genom ombud som Företaget utser.
Villkoren i denna punkt 10 ska fortsätta gälla efter Avtalets upphörande.
11. Ansvarsbegränsning.
11.1 DENNA PUNKT 11 GÄLLER AVTALSANSVAR (INKLUSIVE GARANTIBROTT),
SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET OCH/ELLER STRIKT ANSVAR) OCH ALLA
ANDRA RÄTTSLIGA ELLER SKÄLIGA FORMER AV ANSPRÅK.
11.2 OM DU INLEDER ANSPRÅK, PROCESS, STÄMNING, SKILJEDOM ELLER ANNAN
ÅTGÄRD SOM RÖR DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DETTA AVTAL SKA
FÖRETAGET – I DEN UTSTRÄCKNING DETTA TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG – INTE
HÅLLAS ANSVARIGT FÖR I) EVENTUELL UTEBLIVEN VINST, AFFÄRER ELLER AVTAL SOM
GÅR FÖRLORADE, INTÄKTSBORTFALL ELLER UTEBLIVNA FÖRVÄNTADE BESPARINGAR
ELLER II) EVENTUELLA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR.
11.3 FÖRETAGETS TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET FÖR ALL SKADA LIDEN AV ALLA
FÖRLITANDE PARTER I SAMBAND MED ETT SPECIFIKT CERTIFIKAT (EJ CERTIFIKAT MED
FÖRLÄNGD GILTIGHET) SKA REGLERAS I ENLIGHET MED VEDERBÖRLIG
CERTIFIKATSKLASS OCH SAMMANTAGET BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM ANGES
NEDAN.
Klass

Tak för ersättningsskyldighet

Klass 1

Ett hundra US-dollar (100,00 USD) (eller motsvarande belopp i lokal valuta).

Klass 2

Fem tusen US-dollar (5 000,00 USD) (eller motsvarande belopp i lokal valuta).

Klass 3

Ett hundra tusen US-dollar (100 000,00 USD) (eller motsvarande belopp i lokal
valuta).

DE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DENNA PUNKT 11.3 SKA VARA DE SAMMA
OAVSETT ANTALET DIGITALA SIGNATURER, TRANSAKTIONER ELLER ANSPRÅK I
SAMBAND MED IFRÅGAVARANDE CERTIFIKAT.
11.4 DENNA PUNKT 11.4 AVSER ENDAST SYMANTEC SSL-CERTIFIKAT MED FÖRLÄNGD
GILTIGHET: OM FÖRETAGET HAR FÖRSUMMAT ATT UTFÄRDA CERTIFIKATET MED
FÖRLÄNGD GILTIGHET HELT I ENLIGHET MED RIKTLINJERNA FÖR FÖRLÄNGD
GILTIGHET SKA FÖRETAGETS ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET FÖR RÄTTSLIGT ERKÄNDA
OCH STYRKTA ANSPRÅK BEGRÄNSAS TILL 2 000 USD PER FÖRLITANDE PART PER
CERTIFIKAT.

11.5 OAKTAT DET OVANSTÅENDE KAN FÖRETAGETS ANSVAR INTE BEGRÄNSAS ENLIGT
DENNA PUNKT 11 I HÄNDELSE AV PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL SOM UPPSTÅR PÅ
GRUND AV FÖRETAGETS FÖRSUMLIGHET ELLER I SAMBAND MED ANNAT ANSVAR SOM
INTE KAN UNDANTAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (INKLUSIVE OBLIGATORISKA LAGAR OM
TILLÄMPLIG JURISDIKTION). I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG JURISDIKTION INTE
TILLÅTER FÖRBEHÅLL I FORM AV SPECIFIKA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR KAN DET
HÄNDA ATT SOMLIGA AV OVANSTÅENDE FÖRBEHÅLL OCH INSKRÄNKNINGAR EJ
GÄLLER.
12. Allmänna bestämmelser (Tillitspartsavtal för företag).
(a) Meddelanden och underrättelser. Samtliga meddelanden, underrättelser och förfrågningar
som Du riktar till Symantec med avseende på detta Avtal ska framföras skriftligen (inte via e-post)
och skickas till den kontaktadress som anges i Arkivet, samt en kopia för kännedom till: General
Counsel – Legal Department, Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043,
USA.
(b) Fullständigt avtal. Detta Avtal utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan Företaget
och Dig med avseende på de transaktioner som avses, samt ersätter alla tidigare eller samtidiga
muntliga eller skriftliga intyg, överenskommelser, avtal och all kommunikation som rör dessa.
(c) Tillägg och avståenden. Kravet på iakttagande av ett villkor i detta Avtal kan endast
upphävas på icke-elektronisk väg med hänvisning till Avtalet och underskrift av de parter som är
bundna av det. Företaget kan när som helst ändra villkoren i det här Avtalet. Alla sådana
ändringar är bindande och börjar gälla vid publiceringen.
(d) Force Majeure. Ingendera parten ska anses ha gjort sig skyldig till uraktlåtenhet enligt detta
Avtal, ej heller ska motparten hållas ansvarig för eventuella upphöranden, avbrott eller
förseningar i fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal (med undantag för
betalningsskyldigheter), på grund av jordbävning, översvämning, eldsvåda, storm, naturkatastrof,
"act of God", krig, terrorism, väpnad konflikt, strejk, lockout, bojkott eller andra liknande händelser
som står bortom ifrågavarande parts rimliga kontroll, under förutsättning att den part som
hänvisar till detta villkor i) omgående skriftligen underrättar motparten om detta och ii) vidtar alla
rimliga åtgärder som är nödvändiga för att lindra effekterna av force majeure-händelsen. Vidare
äger parterna rätt att, i det fall att force majeure-händelsen varar i en period som sammantaget
överstiger trettio (30) dagar, omedelbart säga upp detta Avtal efter skriftlig underrättelse.
(e) Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. I den händelse något villkor i detta Avtal av en
behörig domstol befinns vara ogiltigt, olagligt eller på något sätt icke genomdrivbart ska övriga
villkors giltighet, laglighet och genomdrivbarhet inte på något sätt påverkas eller inskränkas
därav.
(f) Efterlevnad av lagstiftning. Båda parter ska följa alla tillämpliga federala, nationella och
lokala lagar och föreskrifter i samband med fullgörandet av detta Avtal. Du bekräftar och godtar
härmed att den teknik Du har åtkomst till ("Kontrollerad teknik") kan omfattas av
exportrestriktioner och handelssanktioner samt lagar, föreskrifter, regler och licenser gällande
fysisk eller elektronisk import, och Du görs härmed uppmärksam på den information som
Företaget har publicerat på http://www.symantec.com/about/profile/policies/legal.jsp, eller en
senare webbplats, och Din skyldighet att iaktta ovanstående, samt ytterligare exportrestriktioner
som den Kontrollerade tekniken kan omfattas av, enligt vad som anges i motsvarande
dokumentation. Om Du bryter mot detta villkor förbehåller sig Företaget rätten att avbryta
fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående meddelande och utan något
ersättningsansvar.
(g) Överlåtelse. Du har inte rätt att helt eller delvis överlåta rättigheterna som beviljas enligt detta

Avtal, oavsett om detta baseras på avtalsmässig, lagstadgad eller annan grund, utan föregående
skriftligt medgivande från Företaget. Ett sådant medgivande får inte nekas eller fördröjas utan
saklig grund.
(h) Oberoende entreprenörer. Parterna i detta Avtal är oberoende entreprenörer. Ingendera
parten är agent, representant, samriskföretag eller partner till den andra parten. Ingendera part
äger rätt, befogenhet eller bemyndigande att ingå Avtal för eller å den andra partens vägnar, ej
heller att påta sig förpliktelser eller ansvar för eller på annat sätt binda den andra parten. Parterna
ansvarar för sina egna kostnader och utlägg i samband med fullgörandet av detta Avtal.
(i) Jurisdiktion. Detta Avtal och eventuella tvister rörande fullgörandet härunder styrs av och ska
tolkas enligt följande lagar, även om dessa strider mot internationell privaträtt: a) delstaten
Kaliforniens lagstiftning om Du befinner Dig i Nord- eller Sydamerika, b) engelsk lagstiftning om
Du befinner Dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika eller c) Singapores lagstiftning om Du befinner
Dig i Asien/Stilla havsområdet, inklusive Japan. FN:s konvention om avtal vid internationell
varuförsäljning ska inte tillämpas på detta Avtal.
(j) Biläggande av tvister. I den utsträckning lagen tillåter det ska Du, innan Du lämnar in en
stämning eller inleder ett administrativt anspråk med hänsyn till en tvist som omfattar någon
aspekt av detta Avtal, underrätta Företaget och eventuella andra parter i tvisten i syfte att söka en
affärsmässig lösning. Såväl Du som Företaget ska vidta åtgärder i god tro för att bilägga sådana
tvister genom affärsmässiga diskussioner. Om tvisten inte har bilagts inom sextio (60) dagar efter
den ursprungliga underrättelsen äger parterna rätt att gå vidare i enlighet med tillämplig lag och
vad som anges i detta Avtal.
(k) Engelskspråkig version. Om detta Avtal översätts till andra språk än engelska, och i den
händelse den engelskspråkiga versionen står i strid med den översatta versionen, ska den
engelskspråkiga versionen ha tolkningsföreträde i samtliga avseenden.
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