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Documentation in all supported languages is available from the Customer Support page of www.lifesize.com. 
 
Dokumentacja we wszystkich obsługiwanych językach dostępna jest na stronie obsługi klienta www.lifesize.com. 
 
Dokumentation in allen unterstützten Sprachen ist auf der Kundendienstseite unter www.lifesize.com verfügbar. 
 
En la sección de Atención al cliente de www.lifesize.com encontrará la documentación en todos los idiomas disponibles. 
 
Une documentation, traduite dans toutes les langues prises en charge, est disponible sur la page de l’assistance clientèle à 
www.lifesize.com. 
La documentazione nelle lingue supportate è disponibile sulla pagina Assistenza Clienti di www.lifesize.com. 
Dokumentasjon på alle språk som støttes kan fås på kundestøttenettstedet www.lifesize.com. 
Documentação do produto nos idiomas em que ele é produzido pode ser obtida na página de Atendimento ao Cliente, no site 
www.lifesize.com. 
 
Документацию на всех поддерживаемых языках можно получить с веб-страницы «Помощь клиентам» по 

адресу: www.lifesize.com. 

Dokumentation på alla språk som stöds finns på sidan för kundsupport hos www.lifesize.com. 

请浏览 www.lifesize.com 网站的“客户支持” (Customer Support) 页面查询其它语种版本的文献资料。 

 

www.lifesize.com 網站「客戶服務部」頁面提供所有支援語言的說明文件。 

 

サポートされている全言語のマニュアルは、www.lifesize.com のカスタマ サポートからダウンロードできま

す。 

 

지원되는 언어로 번역된 문서를 www.lifesize.com의 고객 지원 페이지에서 제공하고 있습니다. 

 
Dokumentaatio kaikilla tuetuilla kielillä on saatavilla www.lifesize.com asiakastukisivulla. 
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SLUTTBRUKERS LISENSAVTALE FOR LIFESIZE PRODUKTER 
VIKTIG – LES GRUNDIG 

 
LES DISSE BRUKSBETINGELSENE GRUNDIG FØ R DU BRUKER ELLER INSTALLERER DETTE PRODUKTET.   
Denne Sluttbrukers Lisensvtale (“Avtale”) er en juridisk bindende kontrakt mellom deg på dine egne vegne og enheten som du har skaf fet 
produktet som er identifisert ovenfor (i fellesskap kalt “Lisensinnehaver”), og Logitech Europe S.A. (“Logitech”)  for produktet som er identifisert 
ovenfor og som inkluderer programvare samt gjeldende tilhørende data, medier, trykt dokumentasjon som gjøres tilgengelig “online” via 
Internett eller i et elektronisk format (“programvare”) og andre maskinvaredeler som leveres Lisensinnehaver med programvaren allerede 
installert (“maskinvare”) (i felleskap kalt “produkt”).  Logitech, eller datterselskaper, rettighetshaver og erververe eier alle eiendomsrettigheter 
og hjemmel, inkludert opphavsrettigheter i og for programvaren og alle kopiene av denne (inkludert uten begrensninger, alle bilder, video og 
lydtekst som er innlemmet i programvaren) og medfølgende medier og trykte materialer som beskyttes av amerikansk opphavsrett og 
internasjonale avtaler.  Kopiering av programvaren eller noen som helst del av denne er strengt forbudt ifølge bestemmelsene i disse lovene og 
avtalene.  

 
VED Å ÅPNE DISSE FORSEGLEDE PROGRAMVAREPAKKENE, VED Å BRUKE ELLER INSTALLERE EN HVILKEN SOM HELST DEL AV 
PRODUKTET ELLER VED Å FYLLE UT BRUKEROPPLYSNINGENE OG KLIKKE PÅ KNAPPEN SOM ER MARKERT “I ACCEPT” (JEG 
AKSEPTERER), INDIKERER DU AT DU AKSEPTERER DENNE AVTALEN OG GODTAR AT DU ER BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE 
AVTALEN INKLUDERT ANSVARSFRASKRIVELSENE FOR GARANTIEN, ANSVARSBEGRENSNINGER OG HEVINGSVILKÅRENE 
NEDENFOR.  DERSOM DU IKKE AKSEPTERER DISSE AVTALEBETINGELSENE OG KLIKKER PÅ KNAPPEN SOM ER MARKERT  “DO 
NOT ACCEPT” (AKSEPTERER IKKE), MÅ DU IKKE INSTALLERE DETTE PRODUKTET, MEN RETURNERE PLATEPAKKEN OG DE 
MEDFØ LGENDE DELENE (INKLUDERT TRYKTE MATERIALER OG PERM(ER) TIL STEDET DU KJØ PTE DEM, INNEN (10) TI DAGER 
ETTER KVITTERINGENS DATO. 
 
Hvis du vil vite mer om hvilke patenter som dekker Logitech®-produkter, kan du gå til http://www.lifesize.com/support/legal. 

 
Lisensbetingelser 
1. BRUK. 

1.1 Når du har akseptert disse avtalebetingelsene, gir Logitech hermed Lisensinnehaver en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-
eksklusiv rett til å bruke produktet kun for intern forretnings- eller personlig formål.  Lisensinnehaver har bare rett til å bruke programvaren med 
den maskinvaren som den allerede var installert på, og kun i henhold til brukerdokumentasjonen som leveres av Logitech.  Produktets opptaks-
, avspillings- og nedlastingsfunksjoner er kun beregnet på intern bruk og bruk med offentlig domene eller riktig lisensiert innhold og 
innholdsskapende verktøy. Lisensinnehaveren kan behøve en tredjepartslisens for å opprette, kopiere, laste ned, overføre, oversende, 
distribuere til en tredjepart, spille av eller lagre tredjeparters medie- eller innholdsfiler for avspilling. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til 
Lisensinnehaver i denne avtalen, er forbeholdt Logitech.  

1.2 Lisensinnehaver bekrefter at programvaren eksklusivt tilhører Logitech og dens bevillingsgivere, og at den inneholder verdifulle 
forretningshemmeligheter.  Lisensinnehaver samtykker i å vedlikeholde programvaren i full tillit i henhold til lisensbetingelsene.  
Lisensinnehaver samtykker i at brudd på denne tilliten og forsømmelser med hensyn til vedlikehold av programvaren vil resultere i uerstattelig 
skade for Logitech, og Logitech skal derfor ha rett til skjellig erstatning uten å måtte demonstrere slik uerstattelig skade eller å måtte utstede en 
garanti. 
 
2. BEGRENSNINGER.  Lisensinnehaver kan ikke leie ut, lease eller låne ut programvaren eller noen del av den, eller la andre utvikle 
metoder for å bruke produktet eller leie produktet, eller bruke produktet for å tilby tjenester til tredjemenn.  Lisensinnehaver kan ikke overføre 
noen av rettighetene i henhold til denne avtalen eller gi tilgang til en lisensnøkkel til en tredjeperson som ikke inntrer som part til denne avtalen.  
Lisensinnehaver innrømmer at produktet selges som ett enkelt produkt og at verken programvaren som er installert på produktet, eller 
eventuelle oppdateringer kan skilles fra hverandre for bruk av Lisensinnehaver.  Lisensinnehaver skal ikke foreta revers produktutvikling eller 
dekompilere, disassemblere, modifisere, oversette, forsøke å finne kildekoden til, eller lage avledede arbeider med programvaren, unntatt, og 
bare i den grad slik aktivitet tillates uttrykkelig av gjeldende lov, uten hensyn til denne begrensningen.  Lisensinnehaver skal ikke innlemme 
programvaren i annen programvare eller programrelatert produkt.  Lisensinnehaver kan ikke utføre sammenligningstester uten at Logitech på 
forhånd har gitt sin skriftelige tillatelse og samtykker i ikke uten slik forhåndstillatelse å publisere eventuelle resultater fra sammenligningstester 
utført på produktet til en tredjeperson.  
 
3. VEDLIKEHOLD  Logitech eller en autorisert Logitech-forhandler kan mot tilleggsbetaling tilby Lisensinnehaver vedlikeholdsservice 
for produktet utover den opprinnelige garantiperioden som er spesifisert i seksjon 6.1. 
 
4. HJEMMEL.  I henhold til denne avtalen skal eiendomsrett til maskinvaren overdras til Lisensinnehaver når selger mottar full 
betaling.  Inntil hele beløpet er mottatt skal Lisensinnehaver ikke ha rett til å selge, overføre, tildele eller på annen måte overdra eller behefte 
maskinvaren.  En slik overdragelsesmottaker samtykker i å bli stedfortreder for lisensen i henhold til betingelsene i denne avtalen. 
 
5. TAPSRISIKO.  Tapsrisiko for maskinvaren som er kjøpt i henhold til denne avtalen, skal overføres til Lisensinnehaver ved levering 
av varen til transportselskapet, fob Logitechs lasterampe. 

http://www.lifesize.com/support/legal
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6. GARANTI. 
6.1 BEGRENSET GARANTI.  
6.1.1  Programvare. Logitech garanterer at programvaren i alt vesentlig vil væ re i overensstemmelse med Logitechs publiserte 
spesifikasjoner i nitti (90) dager fra forsendelsesdatoen fra Logitech til den opprinnelige Lisensinnehaveren eller en autorisert forhandler for 
Logitech. Logitech yter ingen garanti av noen art til noen bruker av programvaren etter den opprinnelige lisensinnehaveren.  Logitech 
garanterer ikke at programvaren vil væ re feilfri eller virke uten avbrudd.  Logitech eller en autorisert Logitech-forhandler vil levere gratis 
oppdateringer, endrings- eller korreksjonsrutiner, eller erstatninger av programvaren når det er nødvendig for å korrigere feil eller funksjonsfeil i 
programvaren under programvarens garantiperiode.  Et erstatningsprogram vil garanteres i den gjenvæ rende perioden av den opprinnelige 
garantien eller (30) tretti dager, avhengig av hvilken periode som er lengst.  Denne garantien gjelder ikke for:  andre feil enn de som oppstår 
som resultat av at programvaren konkret ikke møter Logitechs publiserte spesifikasjoner; feil relatert til misbruk, forsømmelse, uhell eller 
misbruk av programvaren; feil i en programvare som har blitt modifisert; feil som oppstår når programvaren brukes på en måte som er i konflikt 
med denne avtalen. 
6.1.2 Maskinvare. Logitech garanterer at Maskinvaren vil leveres faglig fremstilt uten materialfeil og vil møte Logitechs publiserte 
spesifikasjoner i ett år fra forsendelsesdatoen fra Logitech til opprinnelig Lisensinnehaver eller en autorisert forhandler av Logitech.  Logitech 
yter ingen garanti av noen art til noen bruker av programvaren etter den opprinnelige lisensinnehaveren.  I maskinvarens garantiperiode vil 
Logitech eller en autorisert Logitech-forhandler - etter eget valg og kostnad - reparere, modifisere eller erstatte en defekt maskinvare innen 
femten (15) virkedager etter Logitech eller en autorisert Logitech-forhandler mottar den defekte maskinvaren.  Lisensinnehaver må innhente fra 
Logitech eller en autorisert Logitech-forhandler en returtillatelse (RMA eller Return Materials Authorization), som autoriserer og spesifiserer 
fremgangmåten for retur av en defekt maskinvare.  Produkter som returneres til Logitech eller en autorisert Logitech-forhandler uten en RMA vil 
bli returnert til Lisensinnehaver på Lisensinnehavers regning.  Alle Maskinvarer som returneres til Logitech eller en autorisert Logitech-
forhandler, må væ re forsvarlig innpakket og frakten forhåndsbetalt.  Reservedeler kan inneholde resirkulerte, renoverte eller ombygde deler 
som tilsvarer nye deler, og disse garanteres i gjenvæ rende periode av den opprinnelige garantien for Maskinvaren eller (30) tretti dager, 
avhengig av hvilken periode som er lengst.  Denne garantien skal ikke gjelde for (a) tilbehør og forbruksvarer, (b) produkter med fjernede eller 
endrede opprinnelige identifiseringsmerker, (c) produkter som ikke er produsert av Logitech, eller (d) produkter med defekter eller feil som er 
oppstått som følge av:  katastrofe, uhell, forsømmelse eller misbruk; feil eller defekt i elektrisk spenning, eksterne elektriske kretser, 
luftkondisjonering eller fuktighetskontroll; bruk av produkter sammen med deler som ikke er levert av - eller skriftlig godkjent av - Logitech; bruk 
av produktet på en annen måte enn i henhold til Logitechs publiserte spesifikasjoner og instruksjoner; eller modifiseringer, justeringer, 
reparasjoner eller service som er utført av andre enn Logitech eller en autorisert serviceleverandør.   
 
6.2 INGEN ANNEN GARANTI.  UNNTATT DER DET ER UTTRYKKELIG NEVNT I DENNE AVTALEN, LEVERES DETTE 
PRODUKTET AV LOGITECH I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN PÅ EN “SOM DET ER” BASIS.  LISENSINNEHAVER PÅTAR SEG ALT 
ANSVAR FOR Å VELGE PRODUKTET SOM OPPNÅR DE TILTENKTE RESULTATENE OG FOR INSTALLASJONEN AV, BRUKEN AV, OG  
RESULTATENE SOM EN FÅR MED DETTE PRODUKTET.  LOGITECH GARANTERER IKKE PRESTASJONENE ELLER RESULTATENE 
SOM LISENSINNEHAVER KAN OPPNÅ VED Å BRUKE DETTE PRODUKTET OG FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER (UNNTATT DEN 
BEGRENSEDE GARANTIEN I SEKSJON 6.1), ENTEN DE ER UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE 
BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR ET SÆ RSKILT FORMÅL, ELLER KRENKELSE AV 
TREDJEPARTS RETTIGHETER MED HENSYN TIL PRODUKTET OG MEDFØ LGENDE TRYKTE MATERIALER.  ENKELTE DELSTATER 
ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG DET 
ER DERFOR MULIG AT DISSE BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER DEG.  I DET TILFELLE BEGRENSES SLIKE GARANTIER TIL 
LENGDEN AV GARANTIPERIODEN.  INGEN GARANTIER SKAL GJELDE ETTER DEN PERIODEN.  ENKELTE DELSTATER ELLER 
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I HVOR LENGE EN IMPLISITT GARANTI VARER, OG DET ER DERFOR MULIG AT 
DEN FOREGÅENDE BEGRENSNINGEN IKKE GJELDER DEG. 
 
7. ANSVARSBEGRENSNING.  LISENSINNEHAVER PÅTAR SEG ANSVARET FOR Å BETALE FOR ALLE KOSTNADER FOR 
EVENTUELL SKADE SOM OPPSTÅR SOM RESULTAT AV OPPLYSNINGENE SOM FINNES I ELLER ER SAMLET AV PRODUKTET.  IKKE 
I NOE TILFELLE SKAL LOGITECH ELLER LOGITECHS DISTRIBUTØ RER VÆ RE ANSVARLIGE FOR NOEN FØ LGESKADER, 
STRAFFBARE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILLEGGSERSTATNINGER AV NOE SLAG, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNINGER, 
ERSTATNINGER FOR TAP AV FORRETNINGSMESSIG FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSOPPLYSNINGER 
ELLER ANDRE Ø KONOMISKE TAP SOM FØ LGE AV BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET, SELV OM EN 
SLIK PART ER ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.  ENKELTE DELSTATER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE 
UNNTAK ELLER BEGRENSNINGER AV ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER FØ LGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT DISSE 
BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER DEG.   
IKKE I NOE TILFELLE SKAL LOGITECHS TOTALE ANSVAR OVENFOR LISENSINNEHAVER FOR FREMSATTE KRAV, ENTEN DE ER 
BASERTE PÅ KONTRAKTEN, ERSTATNINGSSØKSMÅL UTENFOR KONTRAKTEN ELLER AV ANDRE GRUNNER, OVERSTIGE 
BELØ PET SOM LISENSINNEHAVER BETALTE FOR PRODUKTET.  DENNE BEGRENSNINGEN SKAL GJELDE SELV OM HENSIKTEN 
MED ANDRE BEGRENSENDE RETTSMIDLER MISLYKKES.   ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSUNNTAK ELLER 
BEGRENSNINGER AV KRAV RELATERT TIL PERSONSKADE OG EIENDOMSSKADE ELLER PERSONLIGE MATERIELLE AKTIVA.  
BARE I SLIKE TILFELLER OG HVIS DET IKKE ELLERS ER NEVNT I BILAG A SOM ER VEDLAGT DENNE AVTALEN, SKAL LIEFESIZE , 
DER GJELDENDE LOV TILLATER DET, VÆ RE ANSVARLIG: (i) I DEN GRAD SLIKE SKADER ER OPPSTÅTT SOM FØ LGE AV 
LOGITECHs UAKTSOMHET; OG (ii) FOR ANDRE EGENTLIGE SKADER OPP TIL DET BELØP LISENSINNEHAVER BETALTE FOR 
PRODUKTET SOM GJELDER - ELLER ER ÅRSAK TIL KRAVET. 
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8. SKADESLØSHOLDELSE.  
8.1 Logitech forsvar i forbindelse med opphavsrettigheter  Logitech vil forsvare Lisensinnehaver mot alle påstander fremsatt av 
tredjeparter som ikke er tilknyttet Lisensinnehaver, om at Logitechs programvare krenker deres opphavsrett, og vil betale utgiftene ved alle 
fellende dommer (eller forlik som Logitech samtykker i) i henhold til gjeldende betingelser i denne avtalen.  Lisensinnehaver må umiddelbart 
underrette Logitech skriftlig om påstanden og gi Logitech fullstendig kontroll over forsvaret av seg eller forliksavgjørelsen.  Lisensinnehaver 
samtykker i å gi Logitech rimelig hjelp i forsvaret av påstanden.  Logitechs ansvar vil ikke gjelde hvis en påstand eller en fellende dom baseres 
på (i) bruk av programvaren etter at Logitech underretter Lisensinnehaver om at bruken må opphøre på grunn av en slik påstand; (ii) 
kombinering av programvaren med annen teknologi inkludert annen datamaskinrelatert programvare eller materialer; (iii) bruk av, eller tilgang t il 
programvare for en annen part eller enhet enn Lisensinnehaveren som ikke er godkjent ifølge denne avtalen; eller (iv) en endring av 
programvaren av andre enn Logitech eller Logitechs kontraktspartnere.  Lisensinnehaver vil tilbakebetale Logitech alle kostnader eller skader 
som disse aktivitetene resulterer i, til den grad de forårsakes av, eller er en følge av feil som skyldes Lisensinnehaver, hans styremedlemmer, 
ledergruppe, ansatte, kontraktspartnere, agenter eller erververe.   
Dersom Logitech mottar opplysninger som gjelder påstått krenkelse av opphavsrettigheter, kan selskapet for egen regning og uten å væ re 
forpliktet til å gjøre det, enten (i) kjøpe retten for Lisensinnehaver til å fortsette å bruke programvaren som krenkelsespåstanden gjelder, eller 
(ii) modifisere programvaren slik at den ikke er krenkende, eller (iii) erstatte den med en ikke-krenkende og tilsvarende fungerende 
programvare, i hvilket tilfelle Lisensinnehaver umiddelbart skal stoppe bruk av programvaren som krenkelsespåstanden gjelder.   
Hvis likevel en rett med habil jurisdiksjon forbyr bruken av programvaren som følge av en påstått krenkelse av opphavsrett, vil Logitech bruke 
kommersielle og rimelige anstrengelser for å enten kjøpe retten til å fortsette å bruke programvaren, modifisere programvaren slik at den ikke 
er krenkende, eller erstatte den med en ikke-krenkende tilsvarende fungerende programvare. 

8.2 Lisensinnehaveren skal, for egen regning, forsvare mot eller løse eventuelle søksmål eller krav mot Logitech, selskapets 
lisensgivere, representanter eller leverandører, og skal holde Logitech og dets lisensgivere, representanter og leverandører og deres 
respektive offiserer og direktører skadesløse fra og mot alt ansvar og alle kostnader (inkludert rimelige juridiske kostnader) som har påløpt, er 
et resultat av eller oppstår fra et krav om at lisensinnehaverens uautoriserte bruk krenker en tredjeparts rettigheter. 

  Lisensinnehaver skal gi fullstendig og uforbeholden tilgang til alle bøker, registre, systemer og materialer som Logitech ber om.  I tilfelle 
Logitech finner uoverensstemmelser med avtalen, skal Lisensinnehaver umiddelbart gjennomføre alle tiltak som er nødvendige for å overholde 
betingelsene i denne avtalen, og Lisensinnehaver skal umiddelbart betale Logitech ethvert beløp de er skyldig samt for Logitech 
revisjonskostnader, uten å begrense noen av Logitechs andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelige ifølge loven eller i form av 
eiendom. 
 
10. GENERELT.  
10.1. AVKALL.  Eventuelt avkall på rettigheter til noen av partene, hvis den andre parten begår ansvarsbrudd eller misligholdelse ifølge 
denne avtalen, skal ikke utgjøre et avkall på eventuelle eller fortsatte brudd eller misligholdelser i fremtiden.  
10.2 MEDDELELSER.  Alle meddelelser, anmodninger, krav, avkall og andre kommunikasjoner til Logitech som denne avtalen krever 
eller tillater, skal væ re skriftlige og ansees å ha væ rt tilbørlig gitt om de er overlevert personlig eller sendt med rekommandert post med 
forhåndsbetalt porto til hovedkontorets gjeldende adresse, slik det er forklart på selskapets nettsted www.lifesize.com  (eller  til en adresse, et 
faksnummer eller en e-postadresse til en part som skal væ re spesifisert med en lignende meddelelse). 
10.3. GJELDENDE LOV.  Denne avtalen skal væ re underlagt og fortolkes i henhold til lovene i USA og delstaten Texas uten å referere til 
eventuelle konflikter i lovreglene.  Enhver tvist mellom Lisensinnehaver og Logitech med hensyn til denne avtalen vil væ re underlagt eksklusivt 
verneting i delstaten samt føderale retter som holder til i Texas.  Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom Lisensinnehaver og Logitech og 
avløser alle andre lisenser eller innkjøpsordrer for produktet.  Hvis en bestemmelse i denne avtalen er funnet å væ re ugyldig, skal resten av 
denne avtalen fortsette å gjelde i sin fulle kraft og effekt.  Dersom kravet om gjeldende lov og/eller kravet om eksklusivt verneting er funnet å 
væ re ugyldig eller ugjennomførlig, skal den gjeldende loven og jurisdiksjonen væ re loven i det landet eller territoriet der du kjøpte 
programvaren, uten hensyn til eventuelle konflikter i lovreglene, hvis det ikke ellers er spesifisert i Bilag A som er vedlagt denne avtalen.  Bilag 
A som med denne referansen innlemmes i avtalen, inneholder landsspesifikke betingelser som skal supplere eller endre betingelsene i denne 
avtalen.  Partene samtykker herved i at FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp ikke skal gjelde for denne avtalen. 
 10.4 HEVELSE.  Denne lisensen skal automatisk heves dersom Lisensinnehaveren ikke overholder denne avtalens vilkår og betingelser.  
I det tilfelle må Lisensinnehaver ødelegge alle kopier av programvaren og alle dens bestanddeler. 
 
10.5 OVERDRAGELSE; INGEN BEGUNSTIGELSE AV TREDJEPARTER.  Denne avtalen kan ikke overføres av Lisensinnehaver uten 
at Logitechs uttrykkelig gir sitt skriftlige samtykke.  Partene samtykker i at ingen tredjepart kan begunstiges av denne avtalen, og at ingen 
tredjepart kan kreve rettigheter eller gå rettens vei for å tvinge frem avtalevilkårene. 
10.6 VOLDGIFT.  
10.6.1  Unntatt som nødsrettsmiddel hvis lisensbegrensningene krenkes, skal alle påstander om erstatning eller annen oppreisning, tvister 
og andre situasjoner som oppstår som følge av, og som gjelder denne avtalen eller forholdet mellom partene som har inngått denne avtalen, 
og alt forsvar av disse ("Påstandene"), bli avgjort med tvungen voldgift.  Med mindre det ellers er fremsatt i Bilag A som er vedlagt denne 
avtalen, skal voldgiften bli holdt i henhold til voldgiftsreglene i Den føderale voldgiftsloven (Federal Arbitration Act) og i tilfelle et spørsmål ikke 
dekkes av disse voldgiftsreglene, av Commercial Arbitration Rules utarbeidet av American Arbitration Association ("AAA").   
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10.6.2 Voldgiften kan startes av hver av partene ved å sende en skriftlig meddelelse til den andre som spesifiserer påstandene som skal gå 
til megling.  Dersom en part avviser å innfri sine forpliktelser til å forhandle i henhold til avtalen, kan den andre parten påtvinge 
voldgiftsbehandlingen i enten en føderal eller delstatlig rett.  Opprettelsen, bekreftelsen, oppbygningen og fortolkningen av denne avtalen om å 
avgjøre en tvist med voldgift, samt alle de prosedyreaspektene som følger voldgiftsspørsmål som vill bli behandlet i henhold til denne avtalen 
om å godta voldgiftsforhandlinger, inkludert, men ikke begrenset til bestemmelsen om hvilke spørsmål som kan tas opp med voldgift (dvs. 
voldgiftsmessighet) skal avgjøres av voldgiftsdommer.  Med mindre det ellers er bestemt i denne avtalen, skal voldgiftsdommeren anvende 
føderal lov og de materielle rettsregler for delstaten Texas (ekskludert Texas lovprinsipp om lovvalg som kan kreve at en annen delstats lov 
anvendes) som er anvendbare.  Partene vil forsyne hverandre med de dokumenter og fortegnelser som angår tvisten og som den andre parten 
ber om, på et vis som vil minimere utgiftene og ubeleilighetene for begge partene.  Ytterligere fremleggelser vil bli som voldgiftsdommerne 
uttrykkelig tillater det etter vist behov.  Alle voldgiftsdommernes ordrer og kjennelser kan fullbyrdes i, og dommen som er avgitt i 
voldgiftsprosessen kan bekreftes og innskrives i, enhver føderal eller delstatlig rett med habil jurisdiksjon.   
All rettergang skal bli holdt på engelsk og skal foregå i Austin, Texas, om ikke annet er avtalt i denne avtalen.. 
10.6.3 Hver part skal velge en voldgiftsperson innen tretti (30) dager etter utgått melding om at saken er sendt til voldgift.  De valgte 
voldgiftspersonene skal deretter velge en tredje voldgiftsperson som skal sitte som voldgiftsdommer for sæ rdomstolen.  Alle tre 
voldgiftspersoner skal ha mer enn fem års faglig erfaring i datateknologi og kan ikke tidligere ha væ rt ansatt av noen av partene eller ha direkte 
eller indirekte tilknytning til noen av partene eller saken som er oppe for voldgiftsbehandlingen.  Voldgiftspersonene skal ha eksklusiv fullmakt 
til å avgjøre og tilkjenne kostnader for voldgiftsbehandlingen og kostnadene som hver av partene betaler for sine advokater og rådgivere.  
Enhver erstatning som voldgiftsdommeren tilkjenner skal væ re endelig, tvungen, kan ikke ankes og er håndhevbar i henhold til loven.  
Kostnader og gebyrer for voldgiftsprosessen skal betales av tapende part om ikke voldgiftspersonene bestemmer noe annet.  
Voldgiftsdommeren skal ikke ha fullmakt til å gå utenfor ansvarsbegrensningene som er fastsatt i denne avtalen.   
Forhandlingene og dommen skal holdes hemmelig av alle parter.  En påstand kan ikke legges frem som et klassesøksmål, bli kombinert eller 
slått sammen med en annen sak. En sak kan heller ikke settes frem på vegne av en klasse eller av en som representerer en klasse.  Ingen av 
partene har rett til å innta rollen som representant for en klasse eller delta som et medlem i en klasse av saksøkere for et hvilket som helst krav 
eller påstand.   
10.7 FORELDELSE AV ADGANG TIL SØ KSMÅL.  Med mindre det er ellers tillatt i henhold til gjeldene lov uten at det foreligger et 
avtalemessig avkall eller om det er spesifisert i Bilag A som er vedlagt denne avtalen, har ingen av partene rett til å starte en rettssak om 
denne avtalen senere enn to år etter årsaken for saken skjedde. 
11. EKSPORTRESTRIKSJONER.  Lisensinnehaver kan ikke eksportere eller videreeksportere produktet (a) til et land som USA forbyr 
eksport av varer til, eller (b) til noen som står oppført på det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte stater, eller det 
amerikanske handelsdepartementets Fortegnelse over avslåtte ordrer.  Ved å installere eller bruke dette produktet fremholder og garanterer du 
at du ikke befinner deg i, kontrolleres av, bor i eller er en statsborger av noen av disse landene eller står på en slik liste. 
 

12. VED Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PRODUKTET, SAMTYKKER 
LISENSINNEHAVER I Å VÆ RE BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, INKLUDERT 
GARANTIANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRENSNINGER OG HEVINGSVILKÅRENE OVENFOR.  

JEG AKSEPTERER 

BILAG A:  LANDSSPESIFIKKE BETINGELSER 
De landsspesifikke betingelsene som er spesifisert i dette bilaget supplerer eller endrer gjeldende avtalebetingelser og gjelder kun de 
Lisensinnehaverne som har sitt hovedsete eller sin virksomhet i disse landene. Dette Bilag A inngår som en del av avtalen mellom Logitech og 
Lisensinnehaver.   Skulle det oppstå konflikt mellom betingelsene i avtalen og Bilag A, skal betingelsene i dette Bilag A bare brukes for å løse 
konflikten, men ellers skal det ikke fortrenge betingelsene i avtalen. Avtalebetingelsene skal gjelde så langt som loven tillater det. 
 
Den europeiske union 
I Den europeiske unionen har forbrukere juridiske rettigheter i henhold til hvert lands lover som styrer salg av forbruksvarer.  Slike rettigheter 
påvirkes ikke av garantiansvarsfraskrivelsene som er forklart i seksjon 6.2 i denne avtalen. 
 


