Sluttbrukeravtale ("avtalen")
Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790
Sist oppdatert: 4. oktober 2018
Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i
avmerkingsboksen for "Jeg bekrefter at jeg har lest og aksepterer sluttbrukeravtalen", laster
ned eller bruker fastvaren og aktiveringsnøkkelen til Embroidery Plus-oppgraderingen til B
880 & B 790 ("programmet").
Ved å klikke i avmerkingsboksen, laste ned eller bruke programmet godtar du å være
bundet av vilkårene i denne avtalen.
Denne avtalen er en juridisk avtale mellom deg (enten en enkeltperson eller en enhet) og
BERNINA International AG, og den styrer din bruk av programmet som BERNINA
International AG har gjort tilgjengelig for deg.
Hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke klikke på avkrysningsboksen og
ikke laste ned eller bruke programmet.
Programmet er lisensiert, ikke solgt, til deg av BERNINA International AG for bruk i samsvar
med vilkårene i denne avtalen.

Lisens
BERNINA International AG gir deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar,
begrenset lisens for å laste ned, installere og bruke programmet utelukkende til personlige,
ikke-kommersielle formål, strengt i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

Begrensninger
Du aksepterer at du ikke selv skal, og ikke vil la andre:






lisensiere, selge, leie ut, tildele, distribuere, overføre, hoste, outsource, avsløre eller på
annen måte kommersielt utnytte programmet eller gjøre programmet tilgjengelig for
tredjepart.
kopiere eller bruke programmet til noe annet formål enn det som er tillatt i henhold til
avsnittet "Lisens".
modifisere, lage avledede arbeider av, demontere, dekryptere, kompilere omvendt eller
reversere noen del av programmet.
fjerne, endre eller skjule opplysninger om eiendomsrett (inkludert opphavsrett eller
varemerkerettigheter) tilhørende BERNINA International AG eller dets datterselskaper,
partnere, leverandører eller lisensgiverne for programmet.

Produktnøkkel
Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med
personopplysningene dine.
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Når du har registrert produktet med produktnøkkelen på nettstedet vårt, mottar du en
aktiveringsnøkkel for å aktivere utvidede broderifunksjoner på B 880 eller B 790.

Hvis personopplysningene ble oppgitt feil, må du kontakte BERNINA-forhandleren for å få
hjelp.

Åndsverk
Programmet – inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, varemerker,
forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter – er, og skal forbli, BERNINA
International AGs eksklusive eiendom.

Dine forslag
Eventuelle tilbakemeldinger, kommentarer, ideer, forbedringer eller forslag (samlet kalt
"forslag") levert av deg til BERNINA International AG med hensyn til programmet,
forblir BERNINA International AGs eksklusive eiendom.
BERNINA International AG skal kunne bruke, kopiere, modifisere, publisere eller omfordele
forslagene til ethvert formål og på enhver måte, uten noen form for kreditering eller
kompensasjon til deg.

Endringer i programmet
BERNINA International AG forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avbryte,
midlertidig eller permanent, programmet eller enhver tilknyttet tjeneste, med eller uten
varsel og uten erstatningsansvar overfor deg.

Oppdatering av programmet
BERNINA International AG kan fra tid til annen utføre forbedringer av
funksjonene/funksjonaliteten i programmet. Det kan omfatte patcher, feilrettinger,
oppdateringer, oppgraderinger og andre modifikasjoner ("oppdateringer").
Oppdateringer kan endre eller slette bestemte funksjoner og/eller funksjonaliteter i
programmet. Du samtykker i at BERNINA International AG ikke har noen forpliktelse til å (i)
gi noen oppdateringer, eller (ii) fortsette å gi eller aktivere bestemte funksjoner og/eller
funksjoner i programmet til deg.
Du er dessuten enig i at alle oppdateringer vil (i) bli ansett som en integrert del av
programmet, og (ii) være underlagt vilkårene i denne avtalen.

Tredjepartstjenester
Programmet kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig tredjepartsinnhold (inkludert data,
informasjon, applikasjoner og andre produkter) eller gi koblinger til tredjeparts nettsteder
eller tjenester ("tredjepartstjenester").
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Du anerkjenner og godtar at BERNINA International AG ikke skal være ansvarlig for
tredjepartstjenester, inkludert deres nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet, gyldighet,
overholdelse av opphavsrett, lovlighet, anstendighet, kvalitet eller noen andre aspekter.
BERNINA International AG påtar seg ikke og har ikke noe ansvar eller erstatningsansvar
overfor deg eller noen annen person eller enhet for tredjepartstjenester.
Tredjepartstjenester og -koblinger er bare gitt som en bekvemmelighet for deg, og du får
tilgang til og bruker dem helt på egen risiko og underlagt tredjepartens vilkår og
betingelser.

Personvern
Vi lagrer og behandler de opplysningene du gir oss for å kunne generere
aktiveringsnøkkelen din (tittel, navn, adresse, e-postadresse, maskin-ID, produktnøkkel). Vi
bruker disse opplysningene til å generere en aktiveringsnøkkel og sende den til deg via epost, i forbindelse med kundeservice og for å gi informasjon om programvarerelaterte
oppdateringer av fastvare. Dersom det er nødvendig i forbindelse med kundeservice,
videresender vi opplysningene dine til den markedsorganisasjonen som er ansvarlig for
deg, eller til en forhandler i ditt område. Det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6, 1
punkt 1 lit. b og f i GDPR.
I tillegg, hvis du har samtykket i bruken av personopplysningene for direkte markedsføring
og kombinerer det i en kundeprofil med andre opplysninger BERNINA har lagret om deg.
Det juridiske grunnlaget for dette er Art. 6 para. 1, clause 1 lit. av GDPR.
Innsigelsesrett:
Hvis vi behandler personopplysningene dine for å beskytte legitime interesser som definert
i GDPRs art. 6 (1) setning 1 bokstav f, så har du i henhold til GDPRs art. 21 para. 1 rett til å
komme med innsigelser mot denne behandlingen av årsaker knyttet til din spesifikke
situasjon. I henhold til GDPRs art. 21 (2) kan du når som helst og uten begrunnelse gjøre
innsigelser mot behandling av personopplysningene dine i forbindelse med direkte
markedsføring. Alt du trenger å gjøre for å benytte deg av innsigelsesretten, er å sende oss
et uformelt varsel, for eksempel via e-post til info@bernina.com.
Den ansvarlige i henhold til Art. 4 para. 7 av EUs Personverndirektiv (General Data
Protection Regulation, GDPR) er
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BERNINA International AG
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Switzerland
e-post: info@bernina.com
Tlf.: +41 (0)52 762 11 11 (se Juridisk merknad).
Vår databehandlingsansvarlige herr Denkinger kan kontaktes via e-post til
datenschutzbeauftragter@bernina.com eller nevnte postadresse, merket «the Data
Protection Officer».
Ytterligere informasjon om hvordan BERNINA International AG behandler opplysningene
dine, inkludert dine rettigheter, er til enhver tid tilgjengelig i Personvernerklæringen på
https://www.bernina.com/privacy.

Vilkår og oppsigelse
Denne avtalen skal gjelde til den sies opp av deg eller BERNINA International AG.
BERNINA International AG kan, etter eget skjønn, når som helst og av hvilken som helst
grunn, suspendere eller si opp denne avtalen med eller uten forutgående varsel.
Denne avtalen opphører umiddelbart, uten varsel fra BERNINA International AG, dersom du
ikke overholder bestemmelsene i denne avtalen. Du kan også si opp denne avtalen ved å
slette programmet og alle kopier av det fra mobilenheten eller fra datamaskinen.
Når avtalen avsluttes, skal du avslutte all bruk av programmet og slette alle kopier av
programmet fra mobilenheten eller datamaskinen.
Oppsigelse av denne avtalen vil ikke begrense noen av BERNINA International AGs
rettigheter eller rettsmidler ved lov eller reguleringer ved brudd fra deg (i løpet av avtalens
varighet) på noen av dine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

Erstatning
Du samtykker i å holde BERNINA International AG og dets moder- og datterselskaper,
tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere (hvis noen)
skadesløse mot ethvert krav, inklusive rimelige advokatavgifter, som skyldes eller oppstår
gjennom: (A) din bruk av programmet; (B) dine brudd på denne avtalen, lover eller
forskrifter, eller (c) dine krenkelser av tredjeparts rettigheter.
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Ingen garantier
Programmet leveres til deg "SOM DET ER" og "ETTER TILGJENGELIGHET" og med alle feil
og mangler uten noen form for garanti. I den grad gjeldende lover tillater det fraskriver
BERNINA International AG seg – på egen vegne og på vegne av sine datterselskaper og dets
og deres respektive lisensgivere og tjenesteleverandører – uttrykkelig alle garantier, enten
disse er uttrykte, underforståtte, lovbestemte eller på annen måte, med hensyn til
programmet, inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt
formål, eiendomsrett og ikke-overtredelse samt garantier som kan oppstå gjennom handel,
utførelse, bruk eller handelspraksis. Uten begrensning av det foregående gir BERNINA
International AG ingen garanti eller forpliktelse om eller påstander om at programmet vil
oppfylle dine krav, oppnå forventede resultater, være kompatibelt eller fungere med annen
programvare, andre applikasjoner, systemer eller tjenester, fungere uten avbrudd, oppfylle
eventuelle ytelses- eller pålitelighetsstandarder eller være feilfri, eller at eventuelle feil eller
feil kan eller vil bli korrigert.
Uten å begrense det foregående gir verken BERNINA International AG eller noen av
BERNINA International AGs leverandører noen form for garanti, uttrykkelig eller
underforstått: (i) om drift eller tilgjengelighet av programmet eller informasjonen,
innholdet og inkluderte materialer eller produkter; (Ii) at programmet vil fungere uavbrutt
eller feilfritt; (Iii) med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten eller valutaen til noe
informasjon eller innhold som er gitt gjennom programmet; eller (iv) at programmet, dets
servere, innholdet eller e-postene som sendes fra eller på vegne av BERNINA International
AG, er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, malware, timebombs eller andre
skadelige komponenter.
Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse eller begrensninger av underforståtte
garantier eller begrensningene av gjeldende lovbestemte forbrukerrettigheter, så noen eller
alle de ovennevnte utelatelsene og begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

Ansvarsbegrensning
Uavhengig av eventuelle erstatningskrav du pådrar deg, skal hele ansvaret til BERNINA
International AG og dets leverandører i henhold til bestemmelsene i denne avtalen og din
eksklusive kompensasjon for alle de foregående begrenses til det beløpet du har betalt for
programmet.
I den grad gjeldende lov tillater det, skal BERNINA International AG eller dets leverandører
under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte
eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til erstatning for tap av fortjeneste, data
eller annen informasjon, for driftsavbrudd, for personskade, for tap av personvern som
oppstår på grunn av eller på annen måte er knyttet til bruken av eller manglende evne til å
bruke programmet, tredjepartsprogramvare og/eller tredjeparts maskinvare som brukes
sammen med programmet, eller på annen måte i forbindelse med noen bestemmelse i
denne avtalen). Dette gjelder uavhengig av om BERNINA International AG eller noen
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leverandør er blitt informert om muligheten for slike skader og selv om løsningen
mislykkes i sitt grunnleggende formål.
Enkelte stater/jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse eller begrensning av indirekte eller
følgeskader, derfor gjelder begrensningen eller utelatelsen ovenfor kanskje ikke for deg.

Ugyldighet
Dersom noen bestemmelse i denne avtalen anses å være ugyldig eller umulig å håndheve,
vil denne bestemmelsen bli endret og tolket for å oppnå målene med denne bestemmelsen i
størst mulig grad i henhold til gjeldende lov, og de resterende bestemmelsene vil stadig
være fullt ut gjeldende.

Fraskrivelse
Unntatt slik det fremgår av dette, skal manglende utøvelse av rettigheter eller krav om å
utførelse av forpliktelser i henhold til denne avtalen ikke påvirke partenes mulighet til å
utøve slike rettigheter eller kreve slike ytelser på et senere tidspunkt. Fraskrivelse av
rettigheter skal heller ikke tolkes som fraskrivelse ved eventuelle fremtidige brudd.

Endringer i avtalen
BERNINA International AG forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte
denne avtalen når som helst. Ved omfattende endringer vil vi gi minst 15 dagers varsel før
eventuelle nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør omfattende endringer, bestemmes etter
vårt skjønn.
Ved å fortsette tilgang til eller bruk av programmet etter at eventuelle endringer er trådt i
kraft, godtar du å være bundet av de endrede vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye
vilkårene, er du ikke lenger autorisert til å bruke programmet.

Gjeldende lov
Lovene i Sveits, unntatt regler for lovkonflikter, skal regulere denne avtalen og din bruk av
programmet. Din bruk av programmet kan også være underlagt andre lokale, statlige,
nasjonale eller internasjonale lover.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål om denne avtalen, kontakt oss.

Hele avtalen
Avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og BERNINA International AG vedrørende din bruk
av programmet, og erstatter alle tidligere og samtidige skriftlige eller muntlige avtaler
mellom deg og BERNINA International AG.
Du kan bli underlagt ytterligere vilkår og betingelser som gjelder når du bruker eller kjøper
andre av BERNINA International AGs tjenester, som BERNINA International AG tilbyr på
tidspunktet for slik bruk eller slikt kjøp.
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