
SLUTANVÄNDARAVTAL 
 
OBS! Dessa villkor reviderades 15 november 2016.    
 
Tack för att du väljer SMART.   Detta avtal är bindande mellan dig ("dig" eller "du" avser även den organisation å vars 
vägnar du använder vår produkt) och SMART Technologies ULC ("SMART", "vi", "vår", "våra" eller "vårt").   
 
Du bekräftar och garanterar att du är auktoriserad att acceptera detta avtal och, om tillämpligt, ingå avtal å din 
organisations vägnar samt säkerställa att det överensstämmer med dessa villkor. Om du är minderårig så måste en 
förälder eller målsman acceptera dessa villkor åt dig och du får endast använda våra produkt på en skola om din skola, 
distrikt eller lärare erhållit erforderligt tillstånd för dig att avslöja personliga uppgifter i enlighet med vår 
Integritetspolicy.   
 
Vår mjukvara säljs inte, utan licenseras. Förutom om gällande lag ger dig ytterligare rättigheter, får du endast använda 
vår mjukvara enligt det som uttryckligen godkänns i detta avtal.  Du måste hålla dig i linje med och inte försöka kringgå 
någon lag eller teknisk begränsning som endast låter dig använda våra produkter på specifika sätt. 
 
SMART GER DIG OCH DU ACCEPTERAR EN ÅTERKALLELIG, EJ EXKLUSIV, ICKE-ÖVERFÖRINGSBAR OCH PERSONLIG LICENS 
FÖR ANVÄNDNING AV MJUKVARAN ENLIGT FÖLJANDE VILLKOR: 
 
1. ÅTERKALLA DIN LICENS. Denna licens gäller fram tills det att den återkallas eller sägs upp. Du får säga upp detta avtal 

när som helst genom att meddela oss (se Avsnitt 16). Om du inte överensstämmer med villkoren i detta avtal, 
inklusive länkade villkor, får vi utan varning återkalla din licens och annullera detta avtal. Vår mjukvara och alla delar 
därav samt tjänster kan erbjudas i prenumerationsform. För prenumerationer gäller att din licens till 
prenumerationen automatiskt återkallas om du inte förnyar den och din mjukvara (prenumerationsdelarna) eller 
tjänst slutar fungerar vid slutet av prenumerationsperioden, utan vidare meddelande till dig.  SMART kan när som 
helst modifiera eller avveckla (temporärt eller permanent) distribuering eller uppdatering av våra produkter. 
Förutom i den utsträckning som krävs enligt lag eller garanti, har SMART ingen skyldighet att tillhandahålla stöd eller 
underhåll och vi skall inte ha något ansvar gentemot dig eller tredje part för uppsägande eller avveckling av våra 
produkter.   
 

2. SPRÅK.  Översättningar som vi låter skapas tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och i det fall att en icke-
engelsk version inte överensstämmer med den engelska versionen så skall den engelska versionen gälla.  Om du inte 
kan få åtkomst till dessa villkor i det officiella språket för ditt land, var god kontakta SMART (Avsnitt 17) för att få en 
kopia. 
 

3. GÄLLANDE LAG.  Detta avtal skall regleras och tolkas exklusivt i enlighet med lagarna i Alberta, Kanada samt Kanadas 
federala lagar, utan hänsyn till lagkonflikter.  Dispyter som uppstår till följd av eller i samband med detta Avtal skall 
hänvisas till samt slutgiltigt och med bindande verkan avgöras genom skiljedom i enlighet med American Arbitration 
Associations regler ("Reglerna") av en skiljeman som båda parter godkänner.  I det fall att parterna inte kan komma 
överens om en skiljeman inom rimlig tid efter att tvisten inlämnas för skiljedom, skall skiljemannen väljas i enlighet 
med Reglerna.  Skiljedomsförfarandet skall äga rum i Calgary, Alberta och ske på engelska.  Om en domstol dömmer 
att dessa skiljedomsbestämmelser inte är verkställbara, samtycker du oåterkalleligen till att tvister (inklusive 
rättstvister) som involverar SMART skall framföras till domstolarna i Calgary, Alberta.  Förutom andra rättigheter och 
hjälpmedel som finns till dess förfogande, har SMART rätt att söka rättvis lättnad, inklusive brådskande 
domstolsföreläggande i fall av brott mot detta avtal, och sådan lättnad kan ansökas om i den jurisdiktion där brottet 
skett eller där brottet fortsätter. 
 

4. AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN.  I den utsträckning som godkänns enligt lag, skall alla rättegångsförfaranden för 
beslut eller processer av en tvist, endast förrättas enligt enskilt grundval.   Varken du eller SMART skall försöka 
inkludera tvisten i en grupptalan, juryrättegång, allmänt förfarande av privat advokat, eller något annat rättsligt 
förfarande för vilket någon part medverkar eller föreslår att medverka som ombud.   

 

https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


5. LÄNKADE VILLKOR.  Du samtycker även till följande regler och villkor:   
Användarvillkor (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice) 
Integritetspolicy (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy)  

I det fall att en konflikt eller avvikelse mellan länkade villkor och villkoren i detta avtal föreligger, skall villkoren i 
detta avtal gälla.  Om du inte kan få åtkomst till dessa länkar, var god kontakta SMART vid adressen som visas i 
Avsnitt 16 för att få en kopia. 

 
6. BEGRÄNSAD GARANTI.  SMART garanterar dig att programvaran, när den är korrekt installerad och används på rätt 

sätt, skall fungera i omfattande enlighet med våra publicerade specifikationer under en tidsperiod på nittio (90) 
dagar från inköpsdatumet. I enlighet med rättigheterna under ett underhållsprogram (om något), åtar du dig hela 
kostnaden för alla nödvändiga uppgraderingar, service, reparationer eller korrigeringar av mjukvaran.   SMARTs enda 
förpliktelse under denna begränsade garanti skall vara, i enlighet med SMARTs val och kostnad, att antingen: a) 
återbetala inköpspriset som du har erlagt för den defekta mjukvaran; eller b) att ersätta den defekta mjukvaran med 
mjukvara som övervägande uppfyller SMART:s publicerade specifikationer.   All utbytesprogramvara kommer med 
en garanti för den återstående tiden av den ursprungliga garantiperioden, eller trettio (30) dagar, vad som än är 
längre.   
 

7. INGEN GARANTI.  FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM FÖRKLARAS OVAN I AVSNITT 6, TILLHANDAHÅLLS 
MJUKVARAN I BEFINTLIGT SKICK OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN SKER PÅ EGEN RISK.  TILL DEN MAXIMALA 
UTSTRÄCKNING SOM GODKÄNNS ENLIGT GÄLLANDE LAG, FRISKRIVER SIG SMART OCH DESS LEVERANTÖRER, 
LICENSGIVARE, DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, SÅVÄL 
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM 
SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, ÄGANDERÄTT, STÖRNINGSFRI UPPLEVELSE OCH ICKE-
ÖVERTRÄDELSE, GÄLLANDE MJUKVARAN OCH SMART-PRODUKTERNA OCH ALLA AV DESS KOMPONENTER, SAMT 
TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET AV ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER. SMART 
GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV MJUKVARAN ÄR ELLER KOMMER ATT VARA STÖRNINGSFRI, FRI FRÅN 
DEFEKTER ELLER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA BEHOV.   
 

8. INGEN SKYLDIGHET.  Till den maximala utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag, skall inte SMART eller dess 
leverantörer, utomstående leverantörer, licensgivare, återförsäljare eller distributörer i någon händelse hållas 
ansvariga för några som helst särskilda, oförutsedda, indirekta, exemplariska skador, följdskador eller straffsrättsliga 
skador (inklusive utan begränsning till, personskador eller egendomsskada, skadestånd på grund av utebliven vinst, 
avbrott i verksamheten, förlust av företagsinformation, sekretessförlust, skadestånd orsakade av införskaffande av 
utbytesvaror eller tjänster, skadestånd för förlust av bruk, förlorade data, skadestånd på grund av underlåtenhet att 
uppfylla några förpliktelser, inklusive förpliktelser att agera i god tro eller med skälig aktsamhet, för försummelse 
eller någon annan ekonomisk förlust) som uppstår genom användningen av eller oförmågan att kunna använda 
programvaran eller någon komponent därav, eller tillhandahållande av eller underlåtenhet att tillhandahålla 
supporttjänster, oavsett om detta härrör till avtalet, kränkning, försummelse, strikt ansvarsskyldighet eller på något 
annat sätt, även om SMART eller dess leverantörer, utomstående leverantörer licensgivare, återförsäljare har blivit 
varslade om risken för sådana skador.   I ALLA FALL SKALL SMARTS SKYLDIGHET ALDRIG ÖVERSTIGA INKÖPSPRISET.   
 

9. ÅTERKOPPLIONG.  Vi kräver inga immateriella rättigheter på material som du skapar. Vi uppskattar direkta förslag 
från dig, men tänk på att alla eventuella kommentarer, all återkoppling och alla idéer som du delar med oss som inte 
omfattas av konfidentialitetsavtal skall behandlas som icke-konfidentiell information och du ger oss härmed 
fullständiga rättigheter till den.  Detta betyder att vi har rätt att använda denna information till vilket ändamål som 
helst, utan någon kompensation, erkännande eller skyldighet av något slag till dig.   

 
10. BETAKANAL.  Betakanalen är avsedd för avancerade användare som känner sig bekväma med att använda 

förhandsutgiven programvara och ge feedback på den.  Problem som du stöter på med betakanalsprodukter stöds 
inte av SMART support.  Att övergå till betakanalen kan orsaka din skrivtavla att fungera felaktigt.  Uppdateringar 
installeras automatiskt och alla buggar eller kraschar rapporteras automatiskt.  För att återgå till den stabila kanalen, 
måste du göra en fabriksåterställning som raderar alla inställningar och återställer alla standardvärden. 

 

http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice
https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


11. EXPORTBEGRÄNSNINGAR.  Du samtycker till att överensstämma med alla inhemska och internationella exportlagar 
och regler som gäller.  Vår mjukvara klassificeras som “Commercial Item”, enligt definitionen i 48 CFR 2.101, 
bestående av “Commercial Computer Software” och “Commercial Computer Software Documentation”, enligt 
definitionerna i 48 CFR 12.212 eller 48 CFR 227.7202, beroende på vad som är tillämpligt.  Förenligt med 48 CFR 
12.212 eller 48 CFR 227.7202-4, vad som än är tillämpligt, licensieras den kommersiella datorprogramvaran och 
dokumentationen för den kommersiella datorprogramvaran till slutanvändare inom amerikanska myndigheter (a) 
endast som kommersiella artiklar, och (b) endast med samma rättigheter som beviljas alla andra slutanvändare, i 
enlighet med villkoren i detta avtal.   

 
12. OGILTIGA BESTÄMMELSER.  Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltigt, olagligt eller inte kan verkställas på 

något sätt ska sådana bestämmelser avskiljas från detta avtal eller tillämpliga länkade villkor, och giltigheten, 
lagligheten eller verkställigheten för de återstående bestämmelserna skall inte på något sätt påverkas eller 
försämras.  Försummelse av endera part att inte utöva någon rättighet, skall inte anses vara en friskrivning av sådan 
parts rättighet att utöva sådan rättighet eller någon annan rättighet i framtiden. 

 
13. TILLDELNING. Du får inte tilldela detta avtal eller din licens utan föregående skriftligt samtycke, vilket inte 

nödvändigtvis måste utges.  SMART får å andra sidan tilldela detta avtal utan ditt tillstånd.  Med förbehåll för 
ovanstående skall detta avtal vara bindande och gälla till förmån för parterna och deras respektive ombud, 
efterträdare och godkända övertagare.   

 
14. FULLSTÄNDIGT AVTAL. Tillsammans med de länkade villkoren utgör detta avtal den fullständiga överenskommelsen 

mellan parterna och ersätter alla tidigare slutanvändaravtal, representationer, förhandlingar, underlag och förslag 
mellan parterna avseende föremålet för detta avtal.   

 
15. KONTAKTA DIG.  Vi (inklusive vår mjukvara) eller auktoriserad representant för SMART, får kontakta dig om detta 

avtal eller driftsmässiga meddelanden genom att a) ringa upp dig eller e-posta dig eller skicka post till de adresser 
som vi har registrerade för dig, b) tillhandahålla meddelande, systemmeddelanden eller uppdateringar via 
mjukvaran, eller c) lägga upp ett meddelande på samma plats som du läser dessa villkor. Du förstår och samtycker 
till att din användning av vår produkt efter datumet då vi meddelar dig om att villkoren i detta avtal eller de länkade 
villkoren ändrats, utgör ditt samtycke och godkännande av villkorens nya lydelse. Förutom andra bifogade villkor, 
gäller dessa villkor även för relaterade uppdateringar, patchar och relaterade internet- eller mobilbaserade program.   

 
16. ÖVERLEVNAD. Förpliktelserna i inledningen och Avsnitt 2 t.o.m 16 skall fortsätta att gälla även om detta avtal sägs 

upp. 
 
17. FRÅGOR?   

SMART Technologies ULC 
Till: Den juridiska avdelningen 
3636 Research Road N.W.  
CALGARY, AB KANADA T2L 1Y1 
+1.403.245.0333 
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