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SLUTBRUGERLICENSAFTALE  

FOR SEAGATE SOFTWARE 

(flerbrugerlicens) 

 

LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (“EULA”) OMHYGGELIGT.  VED AT 

KLIKKE PÅ ”JEG ACCEPTERER” ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT 

DOWNLOADE, OPSÆTTE, INSTALLERE ELLER ANVENDE HELE ELLER DELE AF 

DETTE PRODUKT (HERUNDER FOR EKSEMPEL SOFTWAREN OG TILHØRENDE 

FILER, HERUNDER SOFTWARE OG FILER, DER GIVER EN ANDEN COMPUTER 

ELLER ARBEJDSSTATION MULIGHED FOR ADGANG ELLER ANVENDELSE 

("SOFTWAREN”), HARDWARE (”HARDWARE”), DISKETTE(R) ELLER ANDRE 

MEDIER) (SAMLET BENÆVNT ”PRODUKTET”) ACCEPTERER DE OG DERES 

SELSKAB ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE EULA.  HVIS DE ERHVERVER 

DETTE PRODUKT TIL DERES SELSKABS BRUG, SKAL DE ERKLÆRE, AT DE ER EN 

BEFULDMÆGTIGET REPRÆSENTANT, SOM HAR BEMYNDIGELSE TIL JURIDISK AT 

FORPLIGTE DERES SELSKAB TIL DENNE EULA.  HVIS DE IKKE ERKLÆRER DEM 

ENIG, SKAL DE IKKE KLIKKE PÅ ”JEG ACCEPTERER” OG IKKE DOWNLOADE, 

OPSÆTTE, INSTALLERE ELLER ANVENDE SOFTWAREN.   

 

1.  Ejendomsret.  Denne EULA gælder for Softwaren og produkterne tilhørende Seagate 

Technology LLC og søsterselskaber kontrolleret af, under fælles kontrol med eller med kontrol 

af Seagate Technology LLC, herunder men ikke begrænset til søsterselskaber drevet under 

LaCie-navnet eller -mærket (samlet "Seagate", "vi", "os", "vores").  Seagate og dets leverandører 

ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til Softwaren, herunder alle 

immaterielle rettigheder dertil.  Softwaren gives i licens og sælges ikke. Softwarens struktur, 

opbygning og kode er værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger, der 

tilhører Seagate og dets leverandører.  Softwaren er beskyttet af ophavsretlige love og øvrige 

immaterialretlige love og traktater, herunder for eksempel USA’s og andre landes ophavsretlige 

love. Betegnelsen “Software” henviser ikke til eller omfatter ikke “Software fra tredjemand”. 

“Software fra tredjemand” betyder en bestemt software, som gives i licens af Seagate fra 

tredjemand, som muligvis leveres sammen med den specifikke softwareversion, som De har fået 

licens til. Software fra tredjemand reguleres generelt ikke af de vilkår, som anføres nedenfor, 

men er genstand for forskellige betingelser og vilkår, som pålægges af licensgiverne af sådan 

Software fra tredjemand. Vilkårene for brugen af Software fra tredjemand er genstand for og 

reguleres af de respektive licensvilkår, bortset fra at dette afsnit 1 og afsnittene 5 og 6 i denne 

Aftale også regulerer brugen af Software fra tredjemand. De kan finde og se de relevante licenser 

og/eller bemærkninger vedrørende en sådan Software fra tredjemand, som De har modtaget i 

overensstemmelse med denne EULA, via http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ 

eller på http://www.lacie.com/support/ for LaCie branded produkt. De accepterer at overholde de 

betingelser og vilkår, som er indeholdt i Software fra tredjemand med hensyn til den relevante 

Software fra tredjemand. Hvor det er relevant, kan De finde URL-adresser til websteder, hvor De 

kan få kildekoden til Software fra tredjemand på http://www.seagate.com/support/by-

topic/downloads/ eller på http://www.lacie.com/support/ for LaCie-brandet produkt. 

http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support/
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/
http://www.lacie.com/support/
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2.  Produktlicens.  Med forbehold af Deres overholdelse af vilkårene i denne EULA giver 

Seagate Dem en personlig, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset licens til at installere og 

anvende en (1) kopi af Softwaren på hver af Deres personlige computere, arbejdsstationer eller 

andre anordninger, alene til Deres eget personlige eller interne forretningsbrug og alene til de 

formål, der er beskrevet i den tilhørende dokumentation. Anvendelse af software fra tredjemand, 

der er inkluderet på det medie, der leveres sammen med Produktet, kan være underlagt vilkår og 

betingelser i en separat licensaftale; denne licensaftale kan være indeholdt i en “Læs Mig” fil, der 

er anbragt på det medie, der medfølger Produktet.  Softwaren inkluderer komponenter, som giver 

Dem mulighed for at linke til og anvende visse servicer, som ydes af tredjemand (“Servicer fra 

tredjemand”). Deres anvendelse af Servicer fra tredjemand er underlagt Deres aftale med 

udbyderen af den relevante Service fra tredjemand. Hvor det ikke udtrykkeligt er angivet heri, 

giver denne EULA Dem ikke nogen immaterielle rettigheder til Produktet. Seagate og dets 

leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt Dem. Der gives 

ingen underforståede rettigheder. 

 

2.1 Software.  De er ligeledes berettiget til at fremstille en enkelt kopi af Softwaren 

udelukkende til backup og genopretning ved sammenbrud.  De må ikke ændre Softwaren eller 

skabe et nyt installationsprogram til Softwaren.  Seagate giver kun Softwaren i licens og sælger 

kun Softwaren til anvendelse sammen med sine egne lagringsprodukter, og Softwaren må ikke 

anvendes sammen med produkter, der ikke er Seagate-lagringsprodukter. 

 

3.  Begrænsninger.  De har ikke licens til at foretage nogen af følgende handlinger: 

a. Skabe afledte produkter (derivative works) på grundlag af Produktet eller en del 

eller komponent af Produktet, herunder for eksempel Softwaren; 

b. Helt eller delvist reproducere Produktet; 

c. Med mindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til pkt. 11 nedenfor, helt eller 

delvist sælge, overdrage, give i licens, give oplysninger om eller på anden måde 

overdrage Produktet til eller gøre det tilgængeligt for tredjemand; 

d. Ændre, oversætte, dekompilere eller forsøge at foretage reverse engineering af 

Produktet eller en del eller komponent deraf, med mindre og alene i det omfang 

gældende ret udtrykkeligt tillader sådanne aktiviteter uanset dette aftalemæssigt 

bestemte forbud;  

e. Anvende Produktet til at yde tjenesteydelser til tredjemand; 

f. Tage skridt til handlinger, som kan gøre Softwaren genstand for enhver åben 

source-licensaftale, hvis den ikke allerede er underlagt en sådan aftale, og 

g. Fjerne eller ændre meddelelser eller mærker om ejendomsret på Produktet. 

 

4.  Opdateringer.  Hvis De modtager en opdatering eller en opgradering til eller en ny version af 

Software (“Opdatering”), skal De være i besiddelse af en gyldig licens til den tidligere version 

for at anvende Opdateringen.  Alle Opdateringer, der leveres til Dem, er omfattet af vilkårene og 

betingelserne i denne EULA. Hvis De modtager en Opdatering, kan De fortsat anvende den/de 

tidligere version(er) af Softwaren, der er i Deres besiddelse, varetægt eller under Deres kontrol.  

Seagate er ikke forpligtet til at yde support vedrørende de tidligere versioner af Softwaren, når en 

Opdatering er blevet stillet til rådighed. Seagate er ikke forpligtet til at yde support, 

vedligeholdelse eller foretage Opdateringer eller ændringer i henhold til denne EULA.   
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5.  INGEN GARANTI.  PRODUKTET OG SOFTWARE FRA TREDJEMAND TILBYDES 

”SOM DET ER OG FOREFINDES”, OG DER GIVES INGEN UDTRYKKELIGE ELLER 

STILTIENDE GARANTIER.  SEAGATE OG SEAGATES LEVERANDØRER FRASKRIVER 

SIG UDTRYKKELIGT GARANTIER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DISSE ER 

LOVBESTEMTE, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER - MEN IKKE 

BEGRÆNSET TIL - UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR KURANS, EGNETHED TIL 

ET BESTEMT FORMÅL OG FOR IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. SEAGATE 

YDER IKKE TJENESTEYDELSER FRA TREDJEMAND OG GIVER INGEN GARANTI 

VEDRØRENDE TJENESTEYDELSER FRA TREDJEMAND.  

 

6.  BEGRÆNSNING AF ERSTATNING FOR AFLEDTE SKADER OG TAB, 

FØLGESKADER OG VISSE ANDRE SKADER.  I DET MAKSIMALE OMFANG 

GÆLDENDE LOV TILLADER DET, GÆLDER AT SEAGATE ELLER SEAGATES 

LICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE HÆFTER FOR 

SPECIELLE SKADER, AFLEDTE SKADER OG TAB, PØNALT BEGRUNDET 

ERSTATNING, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART 

(HERUNDER -  MEN IKKE BEGRÆNSET TIL -  ERSTATNING FOR DRIFTSTAB ELLER 

TAB AF FORTROLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, FOR 

DRIFTSFORSTYRRELSE, FOR PERSONSKADE, FOR BRUD PÅ PRIVATLIVETS FRED, 

FOR UNDLADELSE AF AT OPFYLDE EN FORPLIGTELSE HERUNDER PLIGTEN TIL 

AT HANDLE I GOD TRO ELLER MED ALMINDELIG OPMÆRKSOMHED, FOR 

UAGTSOMHED, FOR ALLE ØVRIGE ØKONOMISKE ELLER ANDRE TAB), SOM 

OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER SOM PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED 

ANVENDELSE AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE PRODUKTET 

ELLER EN DEL ELLER KOMPONENT DERAF ELLER EN TILKNYTTET SERVICE 

ELLER ENHVER TJENESTEYDELSE FRA TREDJEMAND, ELLER PÅ ANDEN MÅDE I 

HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED BESTEMMELSER I EULA, OGSÅ I 

TILFÆLDE AF CULPA, ANSVAR UDENFOR KONTRAKTFORHOLD (HERUNDER VED 

UAGTSOMHED), URIGTIGE ELLER MISVISENDE OPLYSNINGER, OBJEKTIVT 

ANSVAR, KONTRAKTBRUD, BRUD PÅ GARANTI FRA SEAGATES ELLER SEAGATES 

LICENSGIVERE ELLER LEVERANDØRERS SIDE, OG SELV OM SEAGATE ELLER 

SEAGATES LICENSGIVER ELLER LEVERANDØR ER BLEVET UNDERRETTET OM 

MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG UANSET OM AFTALENS EGENTLIGE 

FORMÅL ELLER ET RETSMIDDEL BLIVER UVIRKSOMT.   

 

7.  ANSVARSBEGRÆNSNING.  UANSET SKADESERSTATNINGSANSVAR AF ENHVER 

ART, SOM DE MÅTTE PÅDRAGE DEM AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG, ER 

SEAGATES FULDE ANSVAR I HENHOLD TIL EN BESTEMMELSE I DENNE EULA OG 

DERES ENESTE RETSMIDDEL I DENNE FORBINDELSE  BEGRÆNSET TIL, OG 

SEAGATES SAMLEDE KUMULATIVE ERSTATNINGSANSVAR OVERSTIGER I INTET 

TILFÆLDE, DE HONORARER, DER BETALES AF LICENSHAVEREN TIL SEAGATE 

FOR PRODUKTET. YDERLIGERE KAN SEAGATES LICENSGIVERE ELLER 

LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR 

SKADER AF NOGEN ART.  
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8.  Fortrolighed.  Seagates indsamling, anvendelse og offentliggørelse af personlige 

identificerbare oplysninger i forbindelse med Deres anvendelse af Produktet er underlagt 

bestemmelserne i Seagates politik for personlige oplysninger, som findes på 

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

fortrolighedspolitik kan visse Produkter omfatte et Produkt-dashboard, som brugerne kan bruge 

til at administrere Produkt-indstillinger inklusive, men ikke begrænset til, anvendelsen af 

anonyme statistikdata i forbindelse med personligt identificerbare oplysninger. De accepterer 

Seagates indsamling, brug og videregivelse af Deres data i henhold til Produkt-dashboardets 

indstillinger, som De har valgt for produktet, eller i tilfælde af overdragelse som beskrevet i 

afsnit 11, accepterer De den tidligere ejers valgte indstillinger, medmindre eller indtil De selv 

foretager ændringer af indstillingerne. 

 

9. Skadesløsholdelse.  Ved at acceptere EULA accepterer De at godtgøre eller på anden måde 

holde Seagate og Seagates direktionsmedlemmer, medarbejdere, fuldmægtige, datterselskaber, 

associerede selskaber eller andre partnere skadesløse for erstatning for direkte skader, indirekte 

skader, afledte skader og tab, specielle skader, følgeskader eller pønalt begrundet erstatning, der 

opstår i forbindelse med eller for så vidt angår eller som følge af Deres anvendelse af Produktet 

eller et andet anliggende vedrørende Produktet, herunder uden begrænsninger brug af 

tjenesteydelser fra tredjemand..   

 

10.  Overholdelse af international handel.  Softwaren og alle relaterede tekniske data, der stilles 

til rådighed med henblik på download i henhold til denne EULA, er underlagt USA’s love og 

bestemmelser om told og eksportkontrol og kan også være underlagt love og bestemmelser om 

told og eksport i det land, hvor download planlægges.  Endvidere må Software og alle dermed 

forbundne tekniske data, der stilles til rådighed med henblik på download i henhold til denne 

EULA, ifølge amerikansk ret ikke sælges, bortleases, udlejes eller på anden måde overdrages til 

lande, for hvilke der gælder restriktioner, eller anvendes af slutbrugere, for hvem der gælder 

restriktioner (som angivet på den amerikanske regerings lister over parter for hvem der gælder 

restriktioner, som kan findes på 

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm), eller slutbrugere, der er 

involveret i aktiviteter vedrørende masseødelæggelsesvåben, herunder for eksempel aktiviteter, 

der er forbundet med udformning, udvikling, fremstilling eller anvendelse af atomvåben, 

atommaterialer, eller atomfaciliteter, missiler eller støttemissilprojekter eller kemiske eller 

biologiske våben.  De bekræfter, at De ikke er statsborger eller indbygger i og ikke er under 

regeringskontrol fra Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan eller Syrien, at De ikke på anden vis er en 

slutbruger for hvem der gælder restriktioner som nærmere angivet i de amerikanske 

eksportkontrollove, og at De ikke er beskæftiget med spredningsaktiviteter. De bekræfter 

endvidere, at De ikke vil downloade eller på anden måde eksportere eller geneksportere 

Softwaren eller dermed forbundne tekniske data direkte eller indirekte til ovennævnte lande eller 

til statsborgere eller indbyggere i disse lande eller til eventuelle øvrige slutbrugere for hvem der 

gælder begrænsninger eller med henblik på slutanvendelse for hvilken der gælder begrænsninger.   

 

11.  Generelt og lovvalg.  Denne EULA mellem Licenshaveren og Seagate reguleres og fortolkes 

i henhold til californisk ret uden hensyntagen til lovkonfliktprincipper.  EULA udgør hele aftalen 

mellem Seagate og Dem vedrørende Produktet og regulerer Deres anvendelse af Produktet, idet 

den erstatter alle tidligere aftaler mellem Dem og Seagate vedrørende aftalens genstand.  Hvis en 

http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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bestemmelse i denne EULA af en kompetent domstol kendes retsstridig, ændres den pågældende 

bestemmelse og fortolkes således, at den i videst mulig udstrækning opfylder den oprindelige 

bestemmelses formål som tilladt ved lov, og de resterende bestemmelser i EULA forbliver 

gældende.  Produktet og alle dermed forbundne tekniske data leveres med begrænsede 

rettigheder.  Den amerikanske regerings anvendelse, kopiering eller offentliggørelse er underlagt 

de begrænsninger, der er angivet i litra (c)(1)(iii) i DFARS 252.227-7013 (The Rights in 

Technical Data and Computer Product - Rettighederne til Tekniske Data og Computerprodukt) 

eller litra (c)(1) og (2) i 48 CFR 52.227-19 (Commercial Computer Product – Restricted Rights - 

Kommercielt Computerprodukt – Begrænsede Rettigheder), alt efter hvilke bestemmelser der 

finder anvendelse.  Producenten er Seagate.  De må ikke overdrage denne EULA eller nogen 

rettigheder i henhold til denne EULA. De må dog foretage én permanent overdragelse af denne 

EULA og Softwaren til en anden slutbruger, forudsat at (i) De ikke beholder nogen kopier af 

Softwaren, Hardwaren, medierne og trykte materialer, (eventuelle) Opgraderinger samt denne 

EULA, og (ii) den slutbruger, der får overdraget denne EULA og Softwaren, forinden 

overdragelsen accepterer alle vilkårene i EULA. Ethvert forsøg på overdragelse i modstrid med 

denne bestemmelse vil være uvirksomt.  Seagate, Seagates logo og andre af Seagates navne og 

logoer er Seagates varemærker.  


