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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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LICENSAVTAL FÖ R SLUTANVÄNDARE AV LIFESIZE PRODUKTER 

VIKTIGT – LÄS NOGA 

 
LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA INNAN DU ANVÄNDER ELLER INSTALLERAR DENNA PRODUKT.   
Detta licensavtal för slutanvändare ("avtal") är ett juridiskt kontrakt mellan dig, på uppdrag av dig själv och den eller de enheter för vilken eller vilka du har skaffat 
den produkt som identifieras ovan (gemensamt benämnda "licensinnehavare") och Logitech Europe S.A. (“Logitech”)  för den produkt som identifieras ovan, 

vilket inkluderar programvara  och, om tillämpligt, tillhörande data, media, tryckt dokumentation som tillhandahålls "online" eller i elektronisk form ("programvara") 
eller andra maskinvaruartiklar som levereras till Licensinnehavaren med programvaran förinstallerad ("maskinvara") (tillsammans kallat "produkt").  Logitech eller 
dess dotterbolag, licensgivare och uppdragsinnehavare äger all upphovsrätt och titlar, inklusive  äganderätt i och till programvaran och alla kopior av denna 
(inklusive, utan begränsning, alla bilder, video och ljudtext som finns i programvaran) och tillhörande media och tryckta material, vilka är skyddade av  

amerikanska lagar om upphovsrätt lagar och internationella avtal.  Kopiering av programvaran eller delar därav är strängt förbjudet enligt dessa lagar och 
avtalsbestämmelser.  

 
GENOM ATT DU Ö PPNAR DE FÖ RSEGLADE FÖ RPACKNINGARNA MED PROGRAMVAROR, GENOM ATT DU ANVÄNDER ELLER INSTALLERAE DELAR 

AV PRODUKTEN ELLER FYLLER I ANVÄNDARUPPGIFTERNA OCH KLICKAR PÅ KNAPPEN MARKERAD "JAG ACCEPTERAR" ANGER DU ATT DU 
ACCEPTERAR DETTA AVTAL OCH ACCEPTERAR ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL, INKLUSIVE GARANTIFRISKRIVNINGEN, 
ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA OCH UPPSÄGNINGSVILLKOREN NEDAN.  OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL, SKA DU KLICKA 
PÅ KNAPPEN "ACCEPTERAR INTE" OCH INTE INSTALLERA PRODUKTEN SAMT ÅTERLÄMNA DISKETTPAKETET OCH TILLHÖ RANDE ARTIKLAR 

(INKLUSIVE TRYCKTA MATERIAL OCH PÄRMAR) TILL DEN PLATS DÄR DU ERHÖ LL DEM INOM (10) TIO DAGAR FRÅN MOTTAGANDET. 
 
Se http://www.lifesize.com/support/legal för patent som täcker Logitech®  produkter. 
 

Licensvillkor 
1.  ANVÄNDNING. 
1.1   Då du accepterar villkoren i detta avtal ger Logitech licensinnehavaren en begränsad, personlig, ej överlåtbar, icke-exklusiv rätt att använda produkten 
uteslutande för intern verksamhet eller personliga syften.  Licensinnehavaren är endast berättigad att använda programvaran på den maskinvara där den 

förinstallerats och endast enligt slutanvändardokumentationen som Logitech tillhandahållit.  Produktens funktioner för inspelning, playback och nedladdning är 
endast avsedda för internt bruk och bruk med allmän egendom eller ordentligt licensierat innehåll och verktyg för skapande av innehåll. Det kan krävas att 
licensinnehavaren har en licens från tredje part för att skapa, kopiera, ladda ned, överföra, vidarebefordra, distribuera till tredje part, spela in eller spara tredje 
parts media- eller innehållsfiler för playback. Alla rättigheter som inte uttryckligen licensierats till licensinnehavaren i detta avtal förbehålls Logitech.  

1.2   Licensinnehavaren bekräftar att Logitech och dess licensgivare har ensamrätt till programvaran och att den innehåller värdefulla affärshemligheter.  
Licensinnehavaren samtycker till att bevara programvaran i strikt konfidentialitet i enlighet med villkoren i detta avtal.  Licensinnehavaren samtycker till att all 
underlåtenhet av licensinnehavaren att bevara programvaran i strikt konfidentialitet orsakar Logitech oersättlig skada och att Logitech därför är berättigad till 
skälig ersättning utan att behöva uppvisa oersättlig skada eller lämna säkerhet. 

 
2.   BEGRÄNSNINGAR.  Licensinnehavaren får inte hyra, leasa eller låna ut programvaran eller dess delar eller låta andra utveckla metoder att använda 
produkten på eller hyra produkten eller använda produkten för att tillhandahålla tjänster till tredje parter.  Licensinnehavaren får inte överföra några rättigheter i 

detta avtal och inte ge en tredje man som inte är del i detta avtal åtkomst till en licensnyckel.  Licensinnehavaren erkänner att produkten säljs som en enkel 
artikel och att varken programvaran installerad på produkten eller några efterföljande uppgraderingar kan avskiljas och användas av licensinnehavaren.  
Licensinnehavaren får inte bakåtutveckla, dekompilera, nedmontera, modifiera, översätta, försöka utforska källkoden eller skapa derivat från programvaran, 
förutom och endast i den utsträckning sådana aktiviteter uttryckligen tillåts av tillämpliga lagar oaktat denna begränsning.  Licensinnehavaren får inte införliva 

programvaran i någon annan programvara eller programvara som hör till produkten.  Licensinnehavaren får inte utföra några benchmarktester utan föregående 
skriftligt godkännande från Logitech och samtycker även till att inte publicera några resultat från benchmarktester för produkten till en tredje man utan sådant 
godkännande.  

 
3.   UNDERHÅLL.  Logitech eller en auktoriserad återförsäljare för Logitech kan tillhandahålla underhållstjänster relaterade till produkten åt licensinnehavaren 
utöver den första garantiperioden specificerad i Avsnitt 6.1 mot en extra avgift. 
 
4.   TITEL.  Titeln till maskinvaran under detta avtal tillfaller licensinnehavaren vid full betalning till försäljaren.  Innan full betalning har skett skall 

licensinnehavaren inte ha rätt att sälja, överföra, tilldela eller på annat sätt handla med eller belasta maskinvaran.  Alla övertagare samtycker till att bli förvärvare 
av licensen under villkoren häri. 

 
5.   FÖ RLUSTRISK.  Förlustrisk avseende maskinvaran inköpt under detta avtal skall tillfalla licensinnehavaren vid leveransen till transportören "fritt ombord" 
Logitech lastplats. 
 
6.   GARANTI  

6.1   BEGRÄNSAD GARANTI.  
6.1.1    Programvara. Logitech garanterar att programvaran väsentligen uppfyller Logitech publicerade specifikationer i nittio (90) dagar från det datum då 
Logitech eller en auktoriserad återförsäljare för Logitech skickade maskinvaran till den ursprungliga licensinnehavaren.  Logitech ger inga som helst garantier till  
användare av programvaran som efterträder den ursprungliga licensinnehavaren.  Logitech garanterar inte att programvaran är felfri eller kan användas utan 

avbrott.  Logitech eller en auktoriserad återförsäljare för Logitech förser användaren utan kostnad med uppdateringar, rättelser, avlusningar eller ersättning av 
programvaran som är nödvändiga för att rätta till fel eller funktionsstörningar i programvaran under programvarans garantiperiod.  Ersättningar garanteras under 
den tid som återstår av den ursprungliga garantin eller (30) trettio dagar, vilkendera som är längre.  Denna garanti gäller inte:  defekter annat än de som orsakas 
av att materialet i programvaran inte uppfyller Logitech publicerade specifikationer, defekter relaterade till oriktig användning, försummelse, olyckshändelse eller 

missbruk av programvaran, defekter i programvaror som har modifierats, defekter som uppträder när programvaran används på ett sätt som bryter mot avtalet. 

http://www.lifesize.com/support/legal
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6.1.2   Maskinvara. Logitech garanterar att maskinvaran är fri från defekter i material och utförande och uppfyller Logitech publicerade specifikationer i ett år från 
det datum då Logitech eller en auktoriserad återförsäljare för Logitech skickade maskinvaran till den ursprungliga licensinnehavaren.  Logitech ger inga som helst 
garantier till  användare av maskinvaran som efterträder den ursprungliga licensinnehavaren.  Under maskinvarans garantiperiod, kommer Logitech eller en 

auktoriserad återförsäljare för Logitech  av eget val och på egen bekostnad att reparera, modifiera eller ersätta den defekta maskinvaran inom femton 
(15)affärsdagar efter Logitech eller en auktoriserad återförsäljare för Logitech erhåller den defekta maskinvaran.  Licensinnehavaren måste erhålla en s.k. Return 
Materials Authorization (RMA), som ger tillstånd till och beskriver returförfarandet för defekta maskinvaror.  Produkter som returneras till Logitech eller en 
auktoriserad återförsäljare för Logitech utan en RMA kommer att returneras till licensinnehavaren på licensinnehavarens bekostnad.  Alla maskinvaror som 

returneras till Logitech eller en auktoriserad återförsäljare för Logitech måste vara förpackade på rätt sätt och  portoavgifterna måste vara förbetalda.  
Reservdelar kan innehålla återanvända, ombyggda eller omarbetade delar som är likvärdiga med nya delar och är inte garanterade i längre tid än återstoden av 
maskinvarans ursprungliga garantiperiod eller trettio (30) dagar.  Denna garanti gäller inte (a) tillbehör och förbrukningsmaterial (b) produkter vars ursprungliga 
identifikationsmärken har avlägsnats eller ändrats (c) produkter som inte tillverkats av Logitech eller (d) produkter med defekter eller fel som orsakats av:  

katastrof, olyckshändelse, försummelse eller missbruk, fel eller brister i elektrisk strömtillförsel, extern elektriskledningsföring, luftkonditionering eller 
fuktighetskontroll, användning av produkten med artiklar som Logitech inte tillhandahållit eller skriftligen godkänt; användning av produkten på andra sätt än 
enligt Logitech publiserade specifikationer och anvisningar eller modifieringar, justeringar, reparationer eller tjänster utförda av andra än Logitech eller dess 
auktoriserade återförsäljare.   

 
6.2   INGEN ANNAN GARANTI.  FÖ RUTOM ENLIGT VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLER LOGITECH PRODUKTEN, 
SOM DETTA AVTAL AVSER, I BEFINTLIGT SKICK.  LICENSINNEHAVAREN ANSVARAR FÖ R VALET AV PRODUKTEN FÖ R ATT UPPNÅ AVSEDDA 

RESULTAT OCH FÖ R INSTALLATIONEN, ANVÄNDNINGEN OCH RESULTATET SOM UPPNÅS FRÅN PRODUKTEN.  LOGITECH GARANTERAR INTE 
PRESTANDAN ELLER DE RESULTAT SOM LICENSINNEHAVAREN ERHÅLLER GENOM ANVÄNDNING AV PRODUKTEN OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA 
GARANTIER (EXKLUSIVE DEN BEGRÄNSADE GARANTIN I AVSNITT 6.1), ANTINGEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖ RSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖ RSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖ R ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG I TREDJE MANS 

RÄTTIGHETER AVSEENDE PRODUKTEN OCH TILLHÖ RANDE SKRIFTLIGT MATERIAL.  VISSA DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE 
FRISKRIVNING FRÅN UTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖ RSTÅDDA GARANTIER, VILKET KAN INNEBÄRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE 
GÄLLER DIG.  I DESSA FALL ÄR SÅDANA GARANTIER BEGRÄNSADE I VARKATIGHET TILL GARANTIPERIODEN.  INGA GARANTIER GÄLLER EFTER 
DEN PERIODEN.  VISSA DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR I HUR LÄNGE EN UNDERFÖ RSTÅDD GARANTI 

VARAR, VILKET KAN INNEBÄRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG. 

 
7.   ANSVARSBEGRÄNSNING.  LICENSINNEHAVAREN PÅTAR SIG HELA KOSTNADEN FÖ R SKADESTÅND SOM ORSAKAS AV INFORMATIONEN SOM 
FINNS I ELLER SOM KOMPILERAS AV PRODUKTEN.  LOGITECH ELLER DESS DISTRIBUTÖ RER ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA 

FÖ R NÅGRA SOM HELST FÖ LJDSKADOR, STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, SÄRSKILDA, INDIREKTA SKADOR ELLER SKADOR I AVSKRÄCKANDE 
SYFTE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖ R FÖ RLUST AV RÖ RELSEVINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖ RLUST AV 
AFFÄRSINFORMATION ELLER ANNAN PENNINGFÖ RLUST SOM UPPSTÅTT TILL FÖ LJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖ RMÅGA ATT ANVÄNDA 
PRODUKTEN, ÄVEN OM PARTEN HAR UPPLYSTS OM ATT SÅDANA SKADOR ÄR MÖ JLIGA.  VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING 

FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV INDIREKTA SKADOR ELLER FÖ LJDSKADOR, VILKET KAN INNEBÄRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE 
GÄLLER DIG.   
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL LOGITECH TOTALA RÄTTSLIGA ANSVAR FÖ R YRKANDEN, VARE SIG DE ÄR BASERADE PÅ KONTRAKT, 
KRÄNKNING ELLER ANNAT, Ö VERSKRIDA DEN SUMMA SOM LICENSINNEHAVAREN BETALAT FÖ R PRODUKTEN.  DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER 

OBEROENDE AV FÖ RSUMMELSEN AV DET VÄSENTLIGA SYFTET HOS VARJE BEGRÄNSAD KOMPENSATION.  VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER 
INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV YRKANDEN RELATERADE TILL PERSONLIG SKADA OCH SKADA PÅ FAST EGENDOM ELLER 
MATERIELL PERSONLIG EGENDOM.  I DESSA FALL OCH SÅVIDA INTE DETTA FRAMLÄGGS I BILAGA A SOM BIFOGAS HÄRI, SKALL LIEFESIZE, DÄR 
LAGEN TILLÅTER DETTA, ENDAST VARA ANSVARIG: (i)  I DEN UTSTRÄCKNING SOM SÅDANA SKADOR UPPSTÅR TILL FÖ LJD AV DESS 

FÖ RSUMLIGHET OCH (ii) FÖ R ANDRA MATERIELLA SKADOR UPP TILL DEN SUMMA SOM LICENSINNEHAVAREN BETALADE FÖ R PRODUKTEN OCH 
SOM YRKANDET AVSER ELLER SOM FÖ RANLETT YRKANDET. 

 
8.   SKADESTÅND.  
8.1   Logitech försvar av yrkanden som avser upphovsrätt.  Logitech skall försvara licensinnehavaren gentemot yrkanden från en tredje man som ej är 
affilierad med licensinnehavaren att Logitech programvara gör intrång i dess upphovsrätt och skall betala den summa som är resultatet av ett ogynnsamt slutligt 
utslag (eller  uppgörelse som Logitech godkänner) och är underställda tillämpliga villkor i detta avtal.  Licensinnehavaren måste omedelbart skriftligen meddela 

Logitech om yrkandet och ge Logitech ensamt kontrollen över sitt försvar eller uppgörelse.  Licensinnehavaren samtycker till att ge Logitech rimlig hjälp i 
försvaret mot yrkandet.  Logitech skyldigheter gäller inte i den utsträckning att yrkandet eller ogynnsamt slutlig utslag grundar sig på (i) användning av 
programvaran efter Logitech har upplyst licensinnehavaren att användningen måste upphöra på grund av skadeståndskravet (ii) programvaran kombinerats med 
annan teknologi inklusive andra programvaror eller andra material (iii) användning av eller åtkomst till programvaran av en person eller enhet annat än vad som 

tillåts häri eller (iv) en ändring i programvaran av någon annan än Logitech eller dess leverantörer.  Licensinnehavaren skall gottgöra Logitech för kostnader eller 
skadestånd till följd av dessa aktiviteter i den omfattning de orsakats av eller härrör från licensinnehavarens misstag, dess ledning, kontor, anställda, 
leverantörer, agenter eller uppdragsinnehavare.   
Om Logitech får uppgifter som rör yrkande avseende intrång om upphovsrätt, kan det, på egen bekostnad och utanförpliktelse att göra detta, antingen (i) utverka 

tillstånd för licensinnehavaren att fortsätta använda den programvara som det påstådda intrånget avser eller (ii) modifiera programvaran så att den inte gör 
intrång eller (iii) ersätta den med en funktionellt likvärdig produkt som inte gör intrång, varvid licensinnehavaren skall upphöra med att använda den programvara 
som det påstådda intrånget avser.   
Om emellertid en domstol av kompetent jurisdiktion, till följd av yrkandet avseende intrång om upphovsrätt, påbjuder användningen av programvaran, skall 

Logitech använda kommersiellt skäliga insatser för att antingen utverka rätten att fortsätta användningen, modifiera den så att den inte gör intrång eller ersätta 
den med en funktionell likvärdig produkt som inte gör intrång. 
8.2   Licensinnehavaren ska, på egen bekostnad, försvara eller klara upp eventuella rättegångar eller anspråk som uppstår mot Logitech, dess licensgivare, 
ombud eller leverantörer, och ska hålla Logitech och dess licensgivare, ombud och leverantörer och deras respektive tjänstemän och chefer utan ansvar vad 

gäller allt ansvar och alla och kostnader (inklusive rimliga juridiska kostnader) som man ådrar sig som ett resultat av, eller som uppstår på grund av, ett 
påstående om att licensinnehavarens icke-auktoriserade bruk gör intrång på tredje parts rättigheter.  
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9.   REVISION.  Efter skriftligt meddelande har Logitech rätt att granska licensinnehavarens efterlevnad av detta avtal.  Licensinnehavaren skall ge Logitech full 
tillgång till all bokföring, protokoll, system och material som Logitech efterfrågar.  I händelse av avvikelser, skall licensinnehavaren, utan att detta inskränker på 
Logitech övriga rättmätiga krav, omedelbart vidta alla nödvändiga steg för att efterleva villkoren i detta avtal och licensinnehavaren skall omedelbart betala 

Logitech totalsumman som licensinnehavaren är skyldig samt Logitech kostnader för revisionen. 
 
10.   ALLMÄNT.  
10.1.   AVSÄGELSE.  Ingen avsägelse från endera parterna om försummelse eller överträdelse av skyldigheterna i detta avtal av den andra parten skall fungera 

som avsägelse för fortsatt eller framtida försummelse eller brott.  
 
10.2   MEDDELANDEN.  Alla meddelanden, förfrågningar, krav, avsägelser och annan kommunikation som krävs eller tillåts att Logitech skall få enligt detta 
avtal skall vara skriftliga och skall anses ha levererats på rätt sätt om det levereras personligt eller med post, certifierad eller rekommenderad post med förbetald 

portoavgift, till adressen för det nuvarande huvudkontoret, vilken anges på www.lifesize.com (eller till annan adress, faxnummer eller e-postadress som 
specificeras i detta meddelande.) 
 
10.3.   TILLÄMPLIG LAG.  Detta avtal skall tillämpas och  tolkas enligt lagarna i USA och delstaten Texas utan hänvisning till principen om lagkonflikt.  Alla 

tvister mellan licensinnehavaren och Logitech som avser detta avtal skall underställas som exklusivt forum de federala och delstatliga domstolarna i Texas.  
Detta avtal är hela avtalet mellan licensinnehavaren och Logitech och åsidosätter alla andra licenser eller inköpsorder avseende produkten.  Om ett villkor i detta 
avtal anses ogiltigt fortsätter resten av avtalet att gälla i sin fulla kraft och effekt.  Om tillämplig lagar och/eller kraven gällande exklusivt forum inte gäller eller inte 
är verkställbara, skall tillämplig lag och domsrätt vara lagarna i det land eller område där du anskaffat programvaran utan hänsyn till principen om lagkonflikt, 

såvida detta inte anges i Bilaga A som bifogas här.  Bilaga A, som härmed genom detta åberopande införlivas, innehåller landsspecifika villkor som skall 
komplettera eller göra tillägg till villkoren i detta avtal.  Parterna samtycker härmed till att United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods inte är tillämpligt på detta avtal. 
 

10.4   UPPSÄGNING.  Licensen skall automatiskt upphöra att gälla om licensinnehavaren inte underställer sig villkoren och bestämmelserna i detta avtal.  I 
sådana fall måste licensinnehavaren förstöra alla kopior av programvaran och alla dess komponentdelar.  
 
10.5   Ö VERLÅTELSE; INGEN BERÄTTIGAD TREDJE MAN.  Detta avtal får inte överlåtas av licensinnehavaren utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Logitech.  

Parterna samtycker till att det inte finns någon berättigad tredje man i detta avtal och att ingen tredje man kan kräva några rättigheter eller driva igenom en 
stämningsansökan för att genomdriva villkoren i detta avtal. 
 
10.6   SKILJEDOM.  

10.6.1    Förutom akut föreläggande för överträdelser av licensrestriktioner, skall varje yrkande, tvist och andra frågor som härrör sig från eller berör detta avtal 
eller förhållandet mellan parterna som skapats genom detta avtal för skador eller annat föreläggande och alla  svaromål som hör hit ("skadeståndskrav"), skall 
lösas genom bindande skiljedom.  Såvida detta inte anges i Bilaga A som bifogas här, skall skiljedomen ske enligt reglerna om skiljedom i Federal Arbitration Act 
och, i den utsträckning en fråga inte finns med i de amerikanska federala skiljedomslagarna, av Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration 

Association ("AAA").   
 
10.6.2   Skiljedomen kan  initieras av endera parten genom ett skriftligt meddelande som anger de yrkanden som skiljedomen gäller.  Om en part vägrar att 
fullfölja sina åtaganden i detta avtal för skiljedom, kan den andra parten tvinga fram skiljedom i antingen federal eller delstatlig domstol.  Upprättandet, 

giltigheten, skapandet och tolkningen av detta avtal i skiljedomen och alla aspekter av förfarandet som gäller detta avtal som skall avgöras genom skiljedom, 
inklusive men inte begränsat till, fastställandet av vilka frågor som skall avgöras genom skiljedom (dvs. möjliga att avgöra genom skiljedom) skall fastställas av 
skiljedomaren.  Såvida inte annat anges i detta avtal, skall skiljedomaren tillämpa federala lagar och materiella rätten i delstaten Texas (exklusive Texas 
lagvalsprinciper som kan åberopa tillämningar av lagarna i någon annan delstat) som tillämpligt.  Parterna skall ge varandra alla begärda dokument och protokoll 

som rimligen hör samman med tvisten  på ett sätt som ger båda parterna minsta möjliga kostnad och olägenhet.  Ytterligare röjanden skall ske då skiljedomare 
uttryckligen bifaller detta vid uppvisande av behov.  Alla domar och beslut som skiljedomaren fattar kan vara verkställbara i, och varje skiljedomsutslag i 
skiljedomsförhandlingarna kan bekräftas och ingås av, alla behöriga federala eller delstatliga domstolar.   
Alla förhandlingar skall ske på engelska och, skall, såvida inte annat anges i detta avtal, hållas i Austin, Texas. 

 
10.6.3   Inom trettio (30) dagar efter meddelandet om starten på skiljedomsförfarandet, skall varje part välja en skiljedomare.  Skiljedomarna som då tillsätts skall 
tillsätta en tredje skiljedomare, som skall fungera som ordförande vid skiljedomstolen.  Alla tre skiljedomare skall ha över fem års professionell erfarenhet inom 
datorteknologi och får inte ha varit tidigare anställd av endera parten eller ha ett direkt eller indirekt intresse av endera parten eller skiljedomens ämne.  

Skiljedomaren skall ha ensamrätt att avgöra och att utdöma kostnaderna för skiljedomen och de åsamkade kostnaderna för varje part för deras advokater, 
rådgivare och konsulter.  Varje skiljedomsutslag från skiljedomaren skall vara slutlig, bindande, ej överklagbar och verkställbar i hela den utsträckning lagen 
tillåter.  Kostnader och avgifter för skiljedomen skall vila på parten som förlorade, såvida skiljedomarna inte fattar ett annat beslut.  Skiljedomaren har inte makt 
att överskrida  ansvarsbegränsningarna som anges i detta avtal.   
Förhandlingarna och domslutet skall hållas konfidentiellt av parterna.  Ett yrkande får ej framföras som en stämning i grupp, kombineras eller förenas med annan 
förhandling och ingen annan förhandling får föras i representativ ställning eller på uppdrag av en grupp.  Ingendera part har rätt att agera som grupprepresentant 
eller delta som en gruppmedlem för rättsökande personer för ett yrkande.   
 

10.7   PRESKRIPTIONSFÖ RORDNING.  Såvida inte tillämplig lag fastslår annat och undantag i kontraktet är omöjligt eller såvida inte det anges i Bilaga A som 
bifogas här, har ingendera part rätt att vidta rättsliga åtgärder under detta avtal mer än två efter det att orsaken till talan uppstod. 
 
11.   EXPORTRESTRIKTIONER.  Licensinnehavaren får inte exportera eller återexportera produkten (a) in i eller till en nation eller ett land för vilken Förenta 

Staterna har handelsembargo mot eller (b) till någon i United States Treasury Departments lista över "Specially Designated Nationals" eller United States 
Commerce Departments "Table of Deny Orders".  Genom att installera eller använda denna produkt fastställer och garanterar du att du inte befinner dig i, 
kontrollerar eller är medborgare eller bosatt i något av dessa länder eller är med på någon av dessa listor. 
 

12.   GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PRODUKTEN SAMTYCKER LICENSINNEHAVAREN TILL ATT 
UNDERSTÄLLA SIG VILLKOREN I DETTA AVTAL, INKLUSIVE GARANTIFRISKRIVNINGARNA, ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA OCH 
UPPSÄGNINGSVILLKOREN OVAN.  

http://www.lifesize.com/
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JAG ACCEPTERAR 

BILAGA A:  LANDSPECIFIKA VILLKOR 
De landsspecifika villkoren som anges häri kompletterar eller utgör tillägg till de tillämpliga villkoren i avtalet och gäller endast de licensinnehavare som är 

verksamma eller driver företag i dessa länder. Denna Bilaga A är del av avtalet mellan Logitech och licensinnehavaren.  I händelse av konflikt mellan villkoren i 
avtalet och villkoren i Bilaga A, skall villkoren i Bilaga A ensamt gälla för att lösa konflikten, men i övrigt åsidosätter den inte villkoren i avtalet. Villkoren i avtalet 
skall fortsätta att gälla så långt som lagen tillåter. 
 

Australien 
Garantierna som specificeras i Avsnitt 6.1 är tillägg till de rättigheter du kan ha enligt Trade Practices Act från 1974 eller annan lagstiftning och är endast 
begränsade i den utsträckning detta tillåts av tillämplig lagstiftning.  Där Logitech bryter mot ett villkor i Trade Practices Act från 1974, är Logitechs 
skadeståndsskyldighet begränsad till att reparera, byta ut eller leverera likvärdiga varor.  Där detta villkor eller denna garanti avser titel eller försäljningsrätt, eller 

om varorna  anskaffas för personlig användning eller konsumtion eller för användning i hemmet, gäller inte begränsningarna i denna paragraf. 
 
Ö sterrike 
Med avseende på Avsnitt 6.1.1 i avtalet skall garantiperioden vara tolv månader från leveransdatum av programvaran.  Preskriptionstiden för konsumenter som 

yrkar ett brott mot garantikraven är den lagstadgade tidsfristen.  Garantin för programvaran täcker programvarans funktionalitet vid normal användning och 
programvarans överensstämmelse med dess specifikationer, om tillämpligt.  Garantierna som anges i avtalet är vår enda förpliktelse gentemot dig, förutom vad 
som i övrigt gäller enligt tillämpliga lagar. 
 

Ö sterrike, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Schweiz 
Som tillägg till Avsnitt 7 i avtalet är Logitech ansvarsskyldighet för skador och förlust, som kan inträffa till följd av uppfyllandet av dess förpliktelser under eller i 
anslutning till detta avtal eller till följd av andra orsaker, begränsad till ersättning enbart för de skador och förluster som bevisas och som faktiskt uppstod som en 
omedelbar och direkt följd av bristande uppfyllande av sådana förpliktelser (dvs. skuld), upp till högst en summa som är lika med den summa som betalades för 

produkten.  Den föregående begränsningen gäller inte fordran för kroppsskada och skador på fast egendom och materiell personlig egendom som Logitech kan 
vara juridiskt förpliktigad till.  Under inga omständigheter är Logitech ansvarig för inkomstbortfall, även om dessa uppstått som en direkt följd av händelsen som 
orsakade skadorna.   
 

Vitryssland och Ryssland 
Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall lagarna i Ö sterrike gälla för 
detta avtal och alla tvister skall lyda under behörig domstol i (innerstaden) Wien, Ö sterrike.  Om kraven i Avsnitt 10.6 av avtalet att hålla en skiljedom enligt 
lagarna i Texas och reglerna i Federal Arbitration Act eller Commercial Arbitration Rules för American Arbitration Association bedöms vara ogiltiga eller ej 

verkställbara, skall alla tvister som uppstår ur eller är relaterade till detta avtal eller dess upphörande, enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet samt nullitet 
avgöras enligt Rules of Arbitration and Conciliation från International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber i Wien (Lagarna i Wien) av tre 
skiljedomare som utsetts enligt dessa regler.  Skiljedomen skall äga rum i Wien, Ö sterrike.  Det officiella språket i förhandlingarna skall vara engelska.  Det 
slutliga beslutet i domslutet skall vara bindande.  Därför, skall parterna, i enlighet med paragraf  598(2) i Ö sterrikes rättegångsbalk, uttryckligen frångå 

tillämpningen av paragraf 595 (1) uppgift 7 i balken.  Logitech kan emellertid påbörja förhandlingar i en behörig domstol i landet där installationen skedde.  Alla 
andra krav som anges i Avsnitt 10.6 i Avtalet skall fortsätta att gälla så långt som lagen tillåter. 
 
Kanada 

Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall detta avtal tolkas enligt lagarna i 
provinsen Ontario och lagarna i Kanada som är tillämpliga i denna provins och parterna  skall oåterkalleligt underställa sig rättskipningen i Ontarios domstolar i 
samband med tvister som uppstår ur detta avtal. 
 

Estland 
Om kraven i Avsnitt 10.6 av avtalet att genomföra en skiljedom i Texas enligt lagarna i Texas och reglerna i Federal Arbitration Act eller Commercial Arbitration 
Rules i American Arbitration Association bedöms vara ogiltiga eller ej verkställbara, skall alla tvister som uppstår i samband med detta avtal avgöras genom 
skiljedom i Helsingfors, Finland enligt gällande skiljedomslagar i Finland.  Varje part skall utse en skiljedomare och de två skiljedomarna skall utse en tredje 

skiljedomare som skall tjäna som ordförande.  Det officiella språket i förhandlingarna skall vara engelska och skiljedomarnas beslut skall vara slutgiltigt gällande.  
Alla andra krav som anges i Avsnitt 10.6 i avtalet skall fortsätta att gälla så långt som lagen tillåter. 
 
Europeiska Unionen 

I Europeiska Unionen har konsumenterna lagliga rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning som styr försäljningen av konsumentvaror.  Sådana rättigheter 
påverkas inte av garantifriskrivningen som anges i Avsnitt 6.2 i avtalet. 
 
Frankrike 

Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall alla tvister som uppstår ur detta 
avtal eller hör till deras överträdelse avgöras av domstolen för handelsärenden i Paris. 
 
Tyskland 

Med avseende på Avsnitt 6.1.1 i avtalet skall garantiperioden för programvaran vara sex månader.  Garantin för programvaran täcker programvarans 
funktionalitet vid normal användning och programvarans överensstämmelse med specifikationerna, om tillämpligt.  Med avseende på Avsnitt 7 i avtalet skall 
ansvaret för sedvanlig försumlighet begränsas till överträdelse av väsentliga kontraktsvillkor.  Ansvarsbegränsningarna och undantagen skall inte gälla skador 
som orsakas av Logitech avsiktliga eller grovt försumliga uppträdande.  Oavsett Avsnitt 10.7 i avtalet skall alla yrkanden som uppstår ur detta avtal underställa 

sig en preskriptionsförordning på tre år, med undantag av det som anges i Avsnitt 6 i avtalet. 
 
Grekland 
Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall alla tvister som uppstår ur detta 

avtal eller hör till deras överträdelse enbart höras av och avgöras av en behörig domstol i Aten. 
 



 6    6  - 6 -6   

Hongkong S.A.R. 
Om kraven i Avsnitt 10.3 för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall lagarna i Hongkongs speciella 
administrativa region i Kina gälla över detta Avtal. 

 
Indien 
Om kraven i Avsnitt 10.6 i avtalet att genomföra en skiljedom enligt lagarna i Texas och reglerna i Federal Arbitration Act eller Commercial Arbitration Rules för 
American Arbitration Association bedöms vara ogiltiga eller ej verkställbara, skall alla tvister som uppstår i samband med detta avtal avgöras genom skiljedom 

som skall hållas i Bangalore, Indien enligt gällande lagar i Indien.  Skiljedomsutslaget skall vara slutligt och bindande för parterna utan möjligheter till 
överklagande och skall vara skriftligt och ange fakta i målet och slutsatserna enligt lagen.  Antalet skiljedomare skall vara tre.  Varje part skall utse en 
skiljedomare och de två skiljedomarna skall utse en tredje skiljedomare som skall tjäna som ordförande i förhandlingarna.  Om en av parterna underlåter att välja 
en skiljedomare inom trettio (30) dagar, skall den först utsedda skiljedomaren vara den enda skiljedomaren, förutsatt att han eller hon korrekt utsetts.  Alla 

förhandlingar skall ske och alla dokument skall läggas fram på engelska.  Alla andra krav som anges i Avsnitt 10.6 i avtalet skall fortsätta att gälla så långt som 
lagen tillåter.  Oavsett Avsnitt 10.7 i avtalet, om inget mål eller annan rättslig åtgärd har påbörjats inom två år efter anledningen till åtgärden uppstod,  med 
avseende på yrkanden som endera parten kan ha mot den andra, skall rättigheterna som den berörda parten har med avseende på sådant yrkande förverkas 
och den andra parten skall befrias från åtaganden avseende detta yrkande. 
 
Irland 
Med undantag av vad som uttryckligen anges i avtalet och utan att begränsa allmängiltigheten i friskrivningen från underförstådda garantier i Avsnitt 6.2, är alla 
lagfästa villkor inklusive de garantier som innefattas i Sale of Goods Act från 1893 eller Sale of Goods and Supply of Services Act från 1980 härmed undantagna.  

Logitechs hela rättsliga ansvar och din enda kompensation, vare sig genom kontrakt eller vid kränkning, begränsas till skadeersättning när det gäller 
försummelser. 
 
Israel 

Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall alla tvister som uppstår ur detta 
avtal eller hör till deras överträdelse enbart höras av och avgöras av en behörig domstol i Tel Aviv-Jaffa. 
 
Italien 

Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall alla tvister som uppstår ur detta 
avtal eller hör till deras överträdelse enbart höras av och avgöras av en behörig domstol i Milano. 
 
Japan 

Innan skiljedom sökes enligt Avsnitt 10.6 i avtalet, samtycker parterna härmed till att först lösa alla problem och tvister som hör till avtalet i god tro enligt principen 
om ömsesidigt förtroende. 
 
Malaysia  
Ordet "särskilda" skall tas bort från villkoren om skadebegränsningar i Avsnitt 7 i avtalet. 
 
Nya Zeeland 
Garantierna som specificeras i Avsnitt 6.1 är tillägg till de rättigheter du kan ha under Consumer Guarantees Act från 1993 eller annan lagstiftning som inte kan 

uteslutas eller begränsas.  Consumer Guarantees Act gäller inte om du köper varorna i affärssyfte enligt definitionen i denna lag. Där inga program krävs för 
affärssyfte enligt definitionen i Consumer Guarantees Act från1993, skall ansvarsbegränsningarna som anges i Avsnitt 7 i avtalet vara underställt 
begränsningarna i denna lag. 
 

Folkrepubliken Kina 
Alla åsamkade bankutgifter i Folkrepubliken Kina skall betalas av licensinnehavaren och de som åsamkas utanför Folkrepubliken Kina skall betalas av Logitech. 
 
Portugal 

Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall alla tvister som uppstår ur detta 
avtal eller hör till deras överträdelse enbart höras av och avgöras av en behörig domstol i Lissabon. 
 
Singapore 

Ordet "särskilda" skall tas bort från villkoren om skadebegränsningar i Avsnitt 7 i avtalet. Som tillägg till Avsnitt 10.5 i avtalet, skall en person som inte är en part i 
detta avtal inte ha några rättigheter enligt Kontraktslagarna (Tredje mans rättigheter) att framtvinga några av dess villkor. 
 
Sydafrika 

Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall lagarna i Sydafrika gälla för detta avtal och högsta 
domstolen i Johannesburg skall ha domsrätten över alla tvister som hör till detta avtal. Oavsett de råd eller den hjälp som Logitech kan ha gett dig innan du valde 
programvaran, är Logitech inte ansvarig, enligt beskrivningen i Avsnitt 6.2 i detta avtal, för de resultat du uppnått. 
 

Sydostasien 
Om kraven i Avsnitt 10.6 i avtalet att genomföra en skiljedom enligt lagarna i Texas och reglerna i Federal Arbitration Act eller Commercial Arbitration Rules för 
American Arbitration Association bedöms vara ogiltiga eller ej verkställbara, skall lagarna för allmän skiljedom i Indien även gälla dessa länder, förutom att 
skiljedomen skall hållas i Singapore enligt skiljedomslagarna i Singapores Internationella Skiljedomscenter ("SIAC-lagarna").  Alla andra krav som anges i Avsnitt 

10.6 i avtalet skall fortsätta att gälla så långt som lagen tillåter. 
 
Spanien 
Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall alla tvister som uppstår ur detta 

avtal eller hör till deras överträdelse enbart höras av och avgöras av en behörig domstol i Madrid. 
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Storbritannien 
Om kraven i Avsnitt 10.3 i avtalet för gällande lagar och exklusivt forum i Texas bedöms vara ogiltiga eller ej verksställbara, skall lagarna i England gälla för detta 
avtal och den engelska domstolen skall ha domsrätten över alla tvister som hör till detta avtal. Oavsett språket i Avsnitt 7 i avtalet, skall Logitech inte vara 

ansvariga för mer än: (i) skadestånd för dödsfall eller personskador eller skador på  fast egendom eller personlig egendom i den utsträckning detta enbart 
orsakats av Logitech försumlighet eller (ii) mängden direkta skador, upp till utgifterna för programvaran som är föremålet för yrkanden eller som på annat sätt 
orsakat yrkandet eller (iii) ett brott mot Logitech förpliktelser som anges i Avsnitt 12 i Sale of Goods Act från 1979 eller Avsnitt 2 i Supply of Goods and Services 
Act från 1982.  Denna paragraf förklarar Logitech hela rättsliga ansvar och din enda kompensation, vare sig genom kontrakt eller vid kränkning, när det gäller 

försummelser.   


