Licensavtal för slutanvändare (”Avtal”)
Embroidery Plus-uppgradering för B880 och B790
Senast uppdaterat: 4 oktober 2018
Läs detta licensavtal för slutanvändare (”avtal”) noggrant innan du klickar på ”Jag bekräftar
att jag har läst och godkänner licensen för slutanvändare”, hämtar eller använder firmware
och aktiveringsnyckeln till Embroidery Plus-uppgraderingen för B880 och B790
(”Applikation”).
Genom att markera kryssrutan, ladda ned eller använda applikationen, godkänner du att
vara bunden av villkoren i detta avtal.
Detta avtal är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en individ eller en enskild enhet) och
BERNINA International AG. Det reglerar din användning av applikationen som BERNINA
International AG har gjort tillgänglig för dig.
Om du inte samtycker till villkoren i detta avtal ska du inte markera kryssrutan, ladda ner
eller använda applikationen.
Applikationen licensieras, den säljs inte, till dig av BERNINA International AG för
användning i strikt överensstämmelse med villkoren i detta avtal.

Licens
BERNINA International AG ger dig en återkallelig icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad
licens att ladda ned, installera och använda applikationen enbart för personligt, ickekommersiellt syfte i strikt överensstämmelse med villkoren i detta avtal.

Begränsningar
Du samtycker till att inte, och att inte tillåta andra att:






licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överlåta, distribuera, överföra, hysa, lägga ut, lämna ut
eller på annat sätt kommersiellt exploatera applikationen eller göra applikationen
tillgänglig för någon tredje part;
kopiera eller använda applikationen för något annat syfte än vad som tillåts enligt
avsnittet ”Licens” ovan;
modifiera, skapa arbeten från, demontera, dekryptera, baklängesutveckla eller
bakåtkompilera någon del av applikationen;
ta bort, ändra eller dölja något meddelande om äganderätt (inklusive meddelande om
upphovsrätt eller varumärke) av BERNINA International AG eller dess dotterbolag,
partners, leverantörer eller applikationens licensgivare.

Produktnyckel
Den bifogade produktnyckeln kan bara anges en gång (1*) tillsammans med dina
personuppgifter.
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Efter registrering av produkten med ”produktnyckeln” på vår webbplats får du en
”aktiveringsnyckel” för att möjliggöra ytterligare broderfunktioner på B 880 eller B 790.

Om personuppgifterna är felaktiga måste du kontakta din BERNINA-återförsäljare för
support.

Immateriell äganderätt
Applikationen, inklusive men inte begränsat till, alla upphovsrätter, patent, varumärken,
affärshemligheter och andra immateriella rättigheter är och förblir BERNINA International
AG:s exklusiva egendom.

Dina förslag
All återkoppling, alla kommentarer, idéer, förbättringar eller förslag (kollektivt ”Förslag”)
angående applikationen som tillhandahålls av dig till BERNINA International AG, förblir
BERNINA International AG:s exklusiva egendom.
BERNINA International AG ska ha frihet att använda, kopiera, ändra, publicera eller
återdistribuera förslagen för alla syften och på alla sätt utan erkännande eller ersättning till
dig.

Ändringar av applikationen
BERNINA International AG förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent, ändra
applikationen eller någon tjänst som den ansluter till, med eller utan förvarning och utan
ansvar för dig, tillfälligt eller permanent.

Uppdateringar av applikation
BERNINA International AG kan från tid till annan tillhandahålla förbättringar eller
utveckling av applikationens funktioner/funktionalitet som kan innehålla korrigeringsfiler,
buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar (”Uppdateringar”).
Uppdateringar kan ändra eller ta bort vissa funktioner och/eller funktionaliteter i
applikationen. Du godkänner att BERNINA International AG inte har någon skyldighet att (i)
tillhandahålla uppdateringar, eller (ii) fortsätta att tillhandahålla eller aktivera vissa
funktioner och/eller funktionaliteter i applikationen till dig.
Du godkänner vidare att alla uppdateringar ska (i) anses utgöra en integrerad del av
applikationen, och (ii) omfattas av villkoren i detta avtal.

Tjänster från tredje part
Applikationen kan visa, inkludera eller tillhandahålla innehåll från tredje part (däribland
data, information, applikationer och andra produkter) eller tillhandahålla länkar till tredje
parts webbplatser eller tjänster (”Tjänster från tredje part”).
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Du bekräftar och godkänner att BERNINA International AG inte ansvarar för tjänster från
tredje part, inklusive deras exakthet, fullständighet, aktualitet, giltighet, efterlevnad av
upphovsrätt, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt därav. BERNINA
International AG åtar sig inget ansvar och har ingen skyldighet gentemot dig eller någon
annan person eller enhet för någon tjänst för tredje part.
Tjänster från tredje part och länkar till dessa tillhandahålls endast för din bekvämlighet och
du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och med förbehåll för sådana villkor
från tredje part.

Dataskydd
Vi lagrar och bearbetar de data som du tillhandahåller för generering av din
aktiveringsnyckel (titel, namn, adress, e-postadress, maskin-id, produktnyckel). Vi använder
dessa data för att generera en aktiveringsnyckel och mejla den till dig, för supportändamål
och för att informera dig om programvarurelaterade firmwareuppdateringar. Om det
behövs för supportändamål skickar vi dina uppgifter vidare till den marknadsorganisation
som är ansvarig för dig eller till en lokal återförsäljare nära dig. Den rättsliga grunden för
detta är artikel 6.1.1 b och f i GDPR.
Om du har samtyckt till användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföring och
kombinerar dem i en kundprofil med annan information som BERNINA har sparat om dig.
Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 a i GDPR.
Rätt till invändning:
Om vi behandlar dina personuppgifter för att skydda legitima intressen i enlighet med Art.
6.1.1 f i GDPR samt i enlighet med Art. 21.1 i GDPR, har du rätt att göra invändningar mot
denna behandling av skäl som härrör från din speciella situation. Du kan motsätta dig
behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring, när som helst och utan
anledning, enligt Art. 21.2 i GDPR. För att utöva din rätt till invändning räcker det med att
skicka oss en informell anmälan, t.ex. via e-post till info@bernina.com.
Ansvarig enligt artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är
BERNINA International AG
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Schweiz
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E-post: info@bernina.com
Tfn.: +41 (0)52 762 11 11 (se Juridiskt meddelande).
Vår dataskyddsansvarig, Denkinger, kan kontaktas via e-post på
datenschutzbeauftragter@bernina.com eller via ovan nämnda postadress, adresserat till
”Data Protection Officer”.
Ytterligare information om hur data bearbetas av BERNINA International AG, inklusive dina
rättigheter, finns i sekretesspolicyn på https://www.bernina.com/privacy.

Villkor och uppsägning
Detta avtal ska gälla tills det avslutas av dig eller BERNINA International AG.
BERNINA International AG kan, efter eget gottfinnande, när som helst och oavsett
anledning, upphäva eller säga upp avtalet med eller utan föregående meddelande.
Avtalet upphör omedelbart, utan föregående meddelande från BERNINA International AG,
om du inte följer någon bestämmelse i detta avtal. Du kan också säga upp avtalet genom att
ta bort applikationen och alla kopior av den från din mobila enhet eller från din dator.
Vid uppsägning av detta avtal måste du upphöra att använda applikationen och ta bort alla
kopior av applikationen från din mobila enhet eller från din dator.
Uppsägning av detta avtal kommer inte att begränsa BERNINA International AG:s
rättigheter vid överträdelse av dig (under avtalets löptid) och du måste fullfölja dina
skyldigheter enligt detta avtal.

Skadeersättning
Du godkänner att BERNINA International AG och företaget moderbolag, dotterbolag,
tjänstemän, anställda, agenter, samarbetspartners och licensgivare (om några) hålls
skadelösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, på grund av eller
som följd av din: (A) användning av applikationen; (B) kränkning av detta avtal eller någon
lag eller förordning; eller (c) kränkning av tredje parts rättigheter.

Inga garantier
Applikationen tillhandahålls till dig ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”NÄR TILLGÄNGLIG”, och
med samtliga fel och brister utan garanti av något slag. I den utsträckning som tillåts enligt
gällande lag avskriver sig BERNINA International AG, för egen räkning och för företagets
dotterbolag och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla
garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med
avseende på applikationen, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet,
lämplighet för ett visst syfte, äganderätt och icke-överträdelse samt garantier som kan
uppstå under bruk och genomförande, användning eller handel. Utan begränsning till det
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föregående ger BERNINA International AG inga garantier eller åtaganden och gör inga
utfästelser av något slag att applikationen kommer att uppfylla dina krav, uppnå alla
planerade resultat, stödjas av eller fungera med andra program, applikationer, system och
tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller pålitlighetsstandarder eller vara
felfri eller att eventuella fel eller brister kan eller kommer att åtgärdas.
Utan att begränsa det föregående gör varken BERNINA International AG eller någon av
BERNINA International AG:s leverantörer någon utfästelse eller garanti av någon form,
uttrycklig eller underförstådd: (i) om applikationens drift eller tillgänglighet, eller
informationen, innehållet och materialet eller produkterna som ingår däri; (ii) att
applikationen kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om noggrannheten och
tillförlitligheten av eller giltighetstiden för all information eller innehåll som tillhandahålls
genom applikationen; eller (iv) att applikationen, dess servrar, innehållet eller epostmeddelandena som skickats från eller på uppdrag av BERNINA International AG är fria
från virus, skript, trojanska hästar, maskar, malware, timebombs eller andra skadliga
komponenter.
Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsningar av underförstådda
garantier eller begränsningar av konsumentens gällande lagstadgade rättigheter, så några
eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig.

Ansvarsbegränsning
Trots eventuella anspråk som kan uppstå ska BERNINA International AG och företagets
leverantörers ansvar enligt bestämmelserna i detta avtal samt din gottgörelse för allt
ovanstående vara begränsade till det belopp som du faktiskt betalat för applikationen.
I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ska BERNINA International AG eller
företagets leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella,
oavsiktliga, indirekta eller följdskador som helst (inklusive men inte begränsat till skador
för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för avbrott i verksamheten, för
personskada, för förlust av sekretess till följd av eller på något sätt relaterat till användning
av eller oförmåga att använda applikationen, programvara från tredje part och/eller tredje
part som används i applikationen, eller på annat sätt kopplat till någon bestämmelse i detta
avtal), även om BERNINA International AG eller någon leverantör har informerats om
möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med sitt huvudsakliga
syfte.
Vissa stater/jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktiga eller
följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Avskiljningsklausul
Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogenomförbar eller ogiltig kommer sådan
bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för sådan bestämmelse i största
möjliga utsträckning enligt gällande lag och de övriga bestämmelserna fortsätter i full kraft
och effekt.
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Avstående
Förutom vad som anges häri ska misslyckande att utöva en rättighet eller att kräva
fullgörande av en skyldighet enligt detta avtal inte påverka en parts förmåga att utöva sådan
rättighet eller kräva ett sådant fullgörande vid något senare tillfälle. Inte heller ska
avstående av en överträdelse räknas som ett avstående av eventuella efterföljande
överträdelser.

Ändringar av detta avtal
BERNINA International AG förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller
ersätta detta avtal när som helst. Om en revision är väsentlig kommer vi att ge minst 15
dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring
kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.
Genom att fortsätta gå in på eller använda vår applikation efter att ändringar har trätt i
kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de
nya villkoren har du inte längre behörighet att använda applikationen.

Gällande lag
Lagarna i Schweiz, med undantag av dess lagkonflikter, reglerar detta avtal och din
användning av applikationen. Din användning av applikationen kan också vara föremål för
andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Kontaktinformation
Kontakta oss om du har frågor om avtalet.

Hela avtalet
Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan dig och BERNINA International AG om din
användning av applikationen och ersätter alla tidigare och samtidiga skriftliga eller
muntliga avtal mellan dig och BERNINA International AG.
Du kan omfattas av ytterligare villkor som gäller när du använder eller köper andra
BERNINA International AG-tjänster, som BERNINA International AG tillhandahåller vid
tidpunkten för sådan användning eller inköp.
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