
SLUTBRUGERAFTALE 
 
BEMÆRK: Vilkår blev revideret den 15. november 2016.    
 
Tak fordi du har valgt SMART.  Dette dokument er en juridisk aftale mellem SMART Technologies ULC ( "SMART", "vi" 
eller "vores"), og dig (hvor "du", "dig" eller "din" omfatter din organisation, som du bruger vores produkt på vegne af).   
 
Du erklærer og garanterer, at du har autoritet til at acceptere denne aftale, og i givet fald binde din organisation og 
sikre, at den overholder disse vilkår. Hvis du er mindreårig, skal dine forældre eller værge acceptere disse betingelser på 
dine vegne, og du bør kun bruge vores produkter på en skole, hvis din skole eller skoledistrikt, eller lærer har opnået den 
nødvendige tilladelse til at du kan videregive personlige oplysninger i overensstemmelse med vores politik om 
beskyttelse af personlige oplysninger.   
 
Vores software er licenseret, ikke solgt. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder, kan du kun bruge 
vores software på den måde, som det udtrykkeligt er tilladt i denne aftale.  Du skal overholde, og ikke forsøge at omgå, 
nogen lov eller teknisk begrænsning, der giver dig mulighed for at aktivere eller bruge vores produkter kun på bestemte 
måder.  
 
SMART GIVER DIG OG DU ACCEPTERER EN GENKALDELIG, IKKE-EKSKLUSIV, UOVERDRAGELIG LICENS TIL AT BRUGE 
SOFTWAREN I HENHOLD TIL FØLGENDE: 
 
1. TILBAGEKALDELSE AF DIN LICENS.  Denne licens er gældende, indtil den ophæves eller opsiges. Du kan opsige denne 

aftale til enhver tid ved at underrette os (se afsnit 16). Hvis du ikke overholder vilkårene i denne aftale, herunder de 
forbundne betingelser, kan vi straks tilbagekalde din licens og opsige denne aftale.  Vores software, eller dele af den, 
og tjenester kan tilbydes på abonnementsbasis. For abonnementer, medmindre abonnementet fornys, vil din licens 
til abonnementet automatisk blive tilbagekaldt, og din software (abonnementsdelene) eller tjeneste vil holde op 
med at virke ved slutningen af abonnementsperioden, uden yderligere varsel til dig.  SMART kan til enhver tid ændre 
eller ophøre med (midlertidigt eller permanent) distribution eller opdatering af vores produkter. Medmindre 
forpligtet ved lov eller gennem en garanti, er SMART ikke forpligtet til at yde nogen form for støtte eller 
vedligeholdelse til dig, og vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver afbrydelse eller ophør af 
vores produkter.   
 

2. SPROG.  Enhver oversættelse vi udfører, er for at gøre det nemmere for dig, og i tilfælde af en konflikt mellem de 
engelske og ikke-engelske versioner, vil den engelske version have forrang og være bestemmende.  Hvis du ikke kan 
få adgang til disse vilkår på det officielle sprog i dit eget land, så kontakt SMART (afsnit 17), og en kopi deraf vil blive 
leveret til dig. 
 

3. LOVVALG.  Denne aftale vil udelukkende blive reguleret, forstået og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i 
provinsen Alberta og Canadas føderale love der gældende der, uden hensyn til bestemmelser om retstvister.  Alle 
tvister, der udspringer af eller vedrører denne aftale skal henvises til og afgøres ved endelig og bindende voldgift i 
overensstemmelse med de internationale regler for American Arbitration Association ("Reglerne") af en enkelt 
voldgiftsmand, der er godkendt af parterne.  Hvis parterne ikke er i stand til at vælge en voldgiftsmand inden for en 
rimelig tid, efter at tvisten henvises til voldgift, udpeges voldgiftsmanden i overensstemmelse med Reglerne.  
Voldgiften skal finde sted i Calgary, Alberta og skal foregå på engelsk.  Hvis en domstol fastslår, at disse 
voldgiftsbestemmelser ikke kan håndhæves helt eller delvist, så er du uigenkaldeligt enige om, at enhver tvist 
(herunder retssager), der involverer SMART skal anlægges ved retten i Calgary, Alberta.  Ud over eventuelle andre 
rettigheder og retsmidler, er SMART berettiget til at søge rimeligt retsmiddel, herunder et presserende 
domstolsforbud i tilfælde af overtrædelse af denne aftale, hvis forholdsregler kan søges i enhver jurisdiktion, hvor 
overtrædelsen fandt sted, eller hvor den fortsætter med at opstå. 
 

4. AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL  I det omfang som det tillades af loven, skal alle retsprocesser til at løse eller føre 
proces for en tvist udføres udelukkende på et individuelt basis.   Hverken du eller SMART skal søge at få nogen tvist 

https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy
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hørt som et gruppesøgsmål, en nævningesag, et generelt søgsmål via privat advokat, eller i noget andet sagsanlæg, 
hvori en af parterne handler, eller foreslår at handle, i en repræsentativ kapacitet.   

 
5. TILKNYTTEDE VILKÅR.  Du er også bundet af følgende betingelser og vilkår:   

Betingelser for brug (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice) 
Politik om beskyttelse af personlige oplysninger (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy)  

I tilfælde af en konflikt eller forskel mellem de tilknyttede vilkår og vilkårene i brødteksten af denne aftale, skal 
vilkårene i selve denne aftale have forrang og være bestemmende.  Hvis du ikke kan få adgang til disse links, kan du 
kontakte SMART på adressen anført i afsnit 16, og en kopi vil blive leveret til dig. 

 
6. BEGRÆNSET GARANTI.  SMART garanterer over for dig, at softwaren, når den er installeres og bruges korrekt, vil 

fungere i væsentlig overenstemmelse med vores udgivne specifikationer i en periode på halvfems (90) dage fra 
købsdatoen. Med forbehold af fordringer i medfør af et vedligeholdelsesprogram (hvis nogen) påtager du sig hele 
udgiften ved alle nødvendige opgraderinger, servicering, reparation eller rettelse af softwaren.   SMARTs eneste 
forpligtelse under denne begrænsede garanti skal være, efter SMARTs valg og på SMARTs udgift, at enten: a) 
refundere den købspris, som du har betalt for den defekte software; eller b) udskifte den defekte software med 
software, som væsenligt lever op til de relevante udgivne SMART-specifikationer.   Enhver softwareerstatning vil 
være dækket af garantien i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller i tredive (30) dage, alt efter 
hvilket tidsrum der er længst.   
 

7. INGEN GARANTI.  UD OVER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI SOM ANFØRT OVENFOR I AFSNIT 6, LEVERES SOFTWAREN, 
SOM DEN ER OG FOREFINDES, OG DETS BRUG SKER FOR EGEN RISIKO.   I DET MAKSIMALE OMFANG, GÆLDENDE 
LOVGIVNING GØR DET MULIGT, FRASKRIVER SMART OG DETS LEVERANDØRER, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER OG 
FORHANDLERE SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG ENHVER FORPLIGTELSE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER 
UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET, UFORSTYRET BRUG OG IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL 
SOFTWAREN OG SMART-PRODUKTER OG KOMPONENTER DERAF OG YDELSE ELLER MANGLENDE YDELSE AF 
SUPPORTTJENESTER. SMART GARANTERER IKKE, AT DRIFTEN AF SOFTWAREN ER ELLER VIL VÆRE UDEN 
AFBRYDELSER, UDEN DEFEKT ELLER VIL OPFYLDE DINE KRAV.   
 

8. INTET ANSVAR.  I det maksimale omfang, gældende lovning gør det muligt, kan SMART eller dets leverandører, 
tredjeparts leverandører, licensgivere, forhandlere eller distributører i intet tilfælde holdes ansvarlige for konkret 
dokumenterede, hændelige eller indirekte tab eller erstatning for lidte skader, følgeskader eller for pønalt 
begrundet erstatning (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for skader på personer eller ejendom, erstatning 
for driftstab, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger, krænkelse af privatlivets fred, erstatning for 
anskaffelse af erstatningsvarer eller tjenster, erstatning for manglende mulighed for brug, data, erstatning for 
manglende opfyldelse af forpligtelser, herunder forpligtelse til at handle i go tro eller med rimelig omhu, for grov 
eller simpel uagtsomhed eller andet økonomisk tab), der måtte opstå som følge af brug af eller manglende mulighed 
for at gøre brug af softwaren eller komponenter deraf eller ved ydelse eller manglende ydelse af supporttjenester 
som følge af kontraktbrud, skadevoldende handling, uagtsomhed, objektivt ansvar eller på anden vis, heller ikke 
selvom SMART eller dets leverandører, tredjeparts leverandører, licensgivere, forhandlere eller distributører er 
blevet gjort opmærksomme på muligheden for sådanne tab og skader.   UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER SKAL 
SMARTS FULDE ANSVAR IKKE OVERSTIGE KØBSPRISEN.   
 

9. TILBAGEMELDING.  Vi hævder ikke nogen intellektuel ejendomsret over materiale, som du opretter. Vi værdsætter 
dine direkte forslag, men vær venligst opmærksom på, at eventuelle kommentarer, tilbagemeldinger eller ideer, 
som du deler med os, der ikke er under en fortrolighedsaftale, vil blive behandlet som ikke-fortrolig, og du vil give og 
tildeler hermed os alle rettigheder, ejendomsret og interesse til dem.   Det betyder, at vi er fri til at bruge dem til 
ethvert formål, uden kompensation, anerkendelse eller anden forpligtelse af nogen art til dig.   

 
10. BETA-KANAL  Beta-kanalen er beregnet til avancerede brugere, der er trygge ved at bruge en foreløbig software og 

give feedback.  Problemer du kan støde på i software i beta-kanalen understøttes ikke af SMART support.  Flytning til 
beta-kanalen kan forårsage at dit whiteboard opfører sig uventet.  Opdateringer vil blive installeret automatisk, og 
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alle fejl eller nedbrud vil automatisk blive rapporteret.  Det kræver en nulstilling til fabriksindstillingerne at vende 
tilbage til den stabile kanal. Dette vil slette alle indstillinger og returnerer dem til standardværdierne. 

 
11. EKSPORTBEGRÆNSNINGER.  Du accepterer, at du skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -

regler, der gælder.  Vores software er et såkaldt "Kommercielt emne", sådan som begrebet er defineret i 48 CFR 
2.101, og består af "Kommerciel computer software" og "Kommerciel computer software dokumentation", sådan 
som disse begreber er anvendt i 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202 i det omfang, disse bestemmelser måtte finde 
anvendelse.  I overensstemmelse med 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202-4 gives denne "Commercial Computer 
Software" og "Commercial Computer Software Documentation" i licens til slutbrugere i den amerikanske forvaltning 
(a) alene som "Commercial Items" og (b) alene med de rettigheder, der gives til alle andre slutbrugere i medfør af 
vilkårene og betingelserne i denne aftale.   

 
12. UGYLDIGHED AF BESTEMMELSER.  Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er ugyldig, ulovlig eller ikke kan 

håndhæves i nogen henseende, skal sådanne bestemmelser adskilles fra denne aftale eller gældende forbundne 
vilkår, og gyldigheden, lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser vil ikke på nogen måde blive 
påvirket eller forringes.  Såfremt en part ikke udnytter en eller flere rettigheder, skal det ikke udlægges som et afkald 
på denne parts ret til i fremtiden at udnytte disse eller andre rettigheder. 

 
13. OVERDRAGELSE. Du må ikke overdrage denne aftale eller din licens uden vores forudgående skriftlige samtykke, som 

muligvis ikke gives.  SMART kan på den anden side, overdrage denne aftale uden dit samtykke.  Med forbehold for 
ovenstående skal denne aftale være bindende for og træde i kraft til gavn for parterne til det og deres respektive 
juridiske repræsentanter, efterfølgere og tilladte assignatarer.   

 
14. HELE AFTALEN. Denne aftale, sammen med de tilknyttede vilkår, udgør hele forståelse mellem parterne og erstatter 

alle tidligere slutbrugeraftaler, repræsentationer, forhandlinger, udbudsmateriale og forslag mellem parterne med 
hensyn til genstanden for denne aftale.   

 
15. KONTAKT TIL DIG.  Vi (herunder vores software), eller en autoriseret repræsentant for SMART, kan kontakte dig om 

denne aftale eller operationelle meddelelser ved: a) at ringe til dig eller sende en e-mail eller almindelig post til de 
adresser, vi har optegnet for dig; b) tilvejebringelse af meddelelser, systembeskeder eller opdateringer via software; 
eller c) opslag af en besked, der hvor du fandt disse juridiske vilkår. Du forstår og accepterer, at hvis du bruger vores 
produkt efter den dato, hvor vi giver varsel til dig om at vilkårene i denne aftale eller de tilknyttede vilkår har ændret 
sig, vil du være enige i og acceptere de opdaterede vilkår. Med mindre andet ledsage dem, gælder disse vilkår også 
for relaterede opdateringer, patches og relaterede Internet eller mobile baserede applikationer.   

 
16. OVERLEVELSE. De forpligtelser der er fremsat i indledningen og afsnit 2 til 16 inklusive, skal overleve ophør af denne 

aftale. 
 
17. HAR DU ET SPØRGSMÅL?    

SMART Technologies ULC 
Til: Juridisk afdeling 
3636 Research Road N.W.  
CALGARY, AB CANADA T3C 0M5 
+1.403.245.0333 
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