VILLKOR FÖR TJÄNSTEAVTAL
(För Nokia WiFi-appar som används på Android-produkter)
Detta är en juridisk överenskommelse mellan dig, om du godkänner det själv eller om du är
behörig att ingå avtalet på uppdrag av ditt företag eller annan organisation, då den enhet
för vilken du har förmånen att agera (hädanefter kallad ”Du”) och Nokia Apps Distribution
LLC och dess dotterbolag, enligt nedanstående definition (”Licensgivare”) angående Din
användning av tjänster och resurser (”Tjänsterna”) som finns tillgängliga eller är aktiverade
på en Nokia WiFi-enhet (”Enhet”), Nokia WiFi-programvauapplikation (”Licensierad
applikation”), Nokia WiFi-webbplats (”Webbplats”) eller Home Portal eller
någon
programvara som ingår i Enheterna (”Programvara”). ”Dotterbolag” : innebär enhet som
kontrolleras av, som kontrollerar, eller som är gemensamt kontrollerad med Licensgivaren,
där ”kontroll” innebär direkt eller indirekt ägande av mer än 50 % av aktierna eller
intressena med rösträtt för styrelseledamöterna eller motsvarande, så länge som sådan
rättighet består eller likvärdig makt över förvaltning av den.
Genom att ladda ner, installera eller använda Tjänsterna accepterar Du att vara bunden av
villkoren i detta Tjänsteavtal (”Avtal”). Om Du inte godkänner villkoren i detta Avtal, har Du
inte rätt att använda Tjänsterna och måste avinstallera Tjänsterna från alla enheter där den
är installerad. Detta Avtal kan ändras av Licensgivaren när som helst. Du kan när som helst
granska den senaste versionen av detta Avtal på www.nokia.com/wifi/legal/terms-ofservice/. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa
Villkor för tjänsten genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår
webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera ändringar på webbplatsen. Genom
att fortsätta att använda Tjänsterna efter att eventuella ändringar har lagts upp, innebär
detta att ändringarna accepteras.
DETTA AVTAL INNEHÅLLER ETT OBLIGATORISKT INDIVIDUELLT SKILJEDOMSFÖRFARANDE
OCH GRUPPTALAN/ RÄTTEGÅNG/ FRISKRIVNINGSKLAUSUL I AVSNITT 18. DENNA
BESTÄMMELSE
KRÄVER,
I
FÖREKOMMANDE
FALL,
ANVÄNDNING
AV
SKILJEDOMSFÖRFARANDE PÅ INDIVIDUELL GRUND FÖR LÖSANDE AV TVIST, SNARARE ÄN
RÄTTEGÅNG ELLER GRUPPTALAN.
Tjänsterna och all information, data, text och/eller annat material som finns tillgängligt på
eller genom Tjänsterna, inklusive alla rättigheter, utan begränsning inklusive ägande och
immateriella rättigheter, ägs av Licensgivaren och/eller dess licensgivare och är skyddad av
internationella bestämmelser och alla andra tillämpliga nationella lagar i det land där den
används.
Tjänsterna är licensierade, inte sålda, till Dig för användning endast enligt dessa Villkor,
såvida Tjänsterna inte åtföljs av ett separat licensavtal, i vilket fall villkoren i det separata
licensavtalet styr, med förbehåll för Ditt godkännande i förväg av det separata
licensavtalet. Licensgivaren förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas
Dig.

Din användning av och deltagande i vissa Tjänster eller Ditt köp av en Enhet kan vara
föremål för ytterligare villkor (”Ytterligare villkor”), inklusive men inte begränsat till (1)
Licensgivarens sekretesspolicy (se avsnitt 6), (2) a några garantier eller ytterligare
inköpsvillkor som Licensgivaren inkluderade i Din Enhet, inklusive men inte begränsat till
hårdvarans begränsade garanti på www.nokia.com/wifi/legal/warranty/; och (3) eventuella
ytterligare villkor Licensgivaren kan tillhandahålla från tid till annan. Om detta Avtal är
oförenligt med de Ytterligare villkoren ska de Ytterligare villkoren styra med avseende på
sådan Tjänst eller Enhet.

1. Omfattning av licens
Licensen som beviljas Dig av Licensgivaren för den Licensierade applikationen är begränsad
till en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och icke-överlåtbar licens för att använda
den Licensierade applikationen på alla som drivs av Android-operativsystemet, som Du äger
eller kontrollerar.
Den här licensen beviljas till Dig av Licensgivaren eftersom Programvaran är begränsad till
en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig och icke-överlåtbar licens för installation och
användning av Programvaran på en eller flera Enheter som Du har köpt från Licensgivaren.

2. Restriktioner av användningen och begränsningar av Dina rättigheter
Licensen tillåter inte att Du använder den licensierade applikationen på en Android produkt,
eller använder programvara på någon Enhet eller produkt, som Du inte äger eller
kontrollerar, och Du får inte distribuera eller göra Tjänsterna tillgängliga på ett nätverk där
den kan användas av flera enheter samtidigt som inte ägs eller kontrolleras av Dig. Du får
inte hyra ut, leasa, låna, sälja, återdistribuera eller underlicensiera Tjänsterna. Du får inte
kopiera (med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet genom denna licens och
användningsreglerna), dekompilera, ”reverse engineer”, demontera, försöka härleda
källkoden för, modifiera eller skapa derivatarbeten av Tjänsterna, eventuella uppdateringar
eller någon del därav (med undantag för och endast i den utsträckning en föregående
begränsning är förbjuden enligt gällande lag eller i den utsträckning som kan tillåtas av
licensvillkoren för användning av några komponenter med öppen källkod som ingår i
Tjänsterna). Du får inte komma åt Tjänsterna för att skapa en liknande eller
konkurrenskraftig webbplats, applikation eller tjänst. Varje försök att göra det är ett brott
mot Licensgivaren och dess licensinnehavare. Du godkänner att Du endast ska använda
Tjänsterna på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar, inklusive lokala lagar
i det land eller den region där Du bor eller där Du laddar ner eller använder Tjänsterna,
inklusive men inte begränsat till tillämpliga begränsningar angående upphovsrätt och andra
immateriella rättigheter. Du får inte ta bort eller förstöra några upphovsrättsmeddelanden
eller andra egna märken som finns på eller i Tjänsterna och/eller Enheterna. Du får inte
använda Tjänsterna på ett sådant sätt att det strider mot tredje parts rättigheter, inklusive

att åsidosätta eller tillskansa någon tredje parts immateriella rättigheter, sekretesslagar
eller andra rättigheter.
Om Du bryter mot dessa restriktioner kan Licensgivaren säga upp detta Avtal utan vidare
varsel och Du kan bli föremål för åtal och skada och bli skyldig att hålla Licensgivaren
skadeslös från eventuella skador som uppstår på grund av sådan överträdelse. Tjänsterna
är inte konstruerade, tillverkade eller avsedda att användas i en miljö där felaktigt
användande av Tjänsterna kan leda till dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk eller
miljöskada, såsom vid konstruktion eller drift av kärntekniska anläggningar, flygnavigering
eller kommunikationssystem, flygtrafikstyrning, direkta livsstödsmaskiner eller
vapensystem eller vid online-kontroll av utrustning i någon farlig miljö som kräver felsäker
prestanda (”Ultrafarliga aktiviteter”). Licensgivare och distributörer frånsäger sig specifikt
alla uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande lämplighet vid extremt farliga
aktiviteter. Du representerar och garanterar att Du inte kommer att använda Tjänsterna för
sådana ändamål. Du godkänner att försvara och gottgöra Licensgivaren för alla förluster,
skadestånd eller skador av något slag som kan uppstå för Licensgivaren till följd av ditt
åsidosättande av garantin i föregående mening.
Användningen av Tjänsterna kan tillfälligt upphävas utan föregående meddelande på grund
av underhåll och reparation, säkerhetsskäl, systemfel eller andra omständigheter, eller
också kan en Tjänst avbrytas permanent enligt Licensgivarens bedömning.

Enheter som säljs i USA har ingen CE-certifiering och är endast avsedda för användning i
USA. Dessa enheter överensstämmer med del 15 i de amerikanska FCC-reglerna. Drift är
föremål för följande två villkor: (1) Enheterna får inte orsaka skadlig störning, och (2)
Enheterna måste acceptera eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka
oönskad användning.

3. Villkor för uppdateringar
Licensgivaren kan från tid till annan utveckla patchar, buggfixar, uppdateringar,
uppgraderingar och andra ändringar av prestandan för Tjänsterna med grundläggande
anslutning, installation och ”over the air”-uppdateringar (”Uppdateringar”). Villkoren i den
här licensen reglerar eventuella uppdateringar som tillhandahålls av Licensgivaren som
ersätter och/eller kompletterar de ursprungliga Tjänsterna, såvida inte sådan Uppdatering
åtföljs av en separat licens, i vilket fall villkoren i den licensen styr.
Genom att använda Tjänsterna samtycker Du härmed till automatisk nedladdning och
installation av dessa Uppdateringar, som automatiskt kan hämtas och installeras i Din
mobila enhet och Enheter, beroende på vad som är tillämpligt, utan att ge ytterligare
meddelanden eller motta ytterligare samtycke.

Om Du inte vill ha sådana Uppdateringar är Din enda åtgärd (i) för Licensierade
programuppdateringar att stänga av den automatiska uppdateringsfunktionen i
inställningarna för Din mobilenhet eller radera den licensierade applikationen från Din
mobila enhet eller (ii) för programuppdateringar att avsluta ditt Nokia WiFi-konto och sluta
använda Dina Enheter. Om Du senare ångrar något av ovanstående (t.ex. genom att aktivera
automatisk uppdateringsfunktionalitet på Din mobila enhet eller starta om användningen av
Din Enhet), är Du införstådd med att den automatiska hämtningen och installationen av
uppdateringar startas igen och Du godkänner sådana automatiska uppdateringar. I den
utsträckning eventuella uppdateringar inte installeras automatiskt, bekräftar Du att du kan
behöva installera uppdateringar för att fortsätta använda eller få tillgång till alla funktioner i
Tjänsterna och Enheterna och Du godkänner att snabbt installera sådana uppdateringar.

4. Support och underhåll
Licensgivaren har ingen skyldighet att förse Dig med tekniskt eller annat stöd såvida det
inte överenskommits skriftligen mellan Dig och licensgivaren. Vid sådan support som ges av
Licensgivaren, förstår Du och godkänner att denna support har givits på ”i befintligt skick”
och ”såsom tillgänglig” och Licensgivaren har inga skyldigheter eller förpliktelser som är
relaterade till sådan support.

5. FOSS
Servicen innehåller gratis eller öppen källkodsprogramvara (free or open source software)
(”FOSS”) för vilka tredje parts licensförpliktelser gäller. Information om överensstämmelse
med öppen källkod är tillgänglig på www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/ som
anger licensen enligt vilken sådan FOSS släpptes och innehåller nödvändiga erkännanden,
register och/eller meddelanden. Om inte annat föreskrivs av en FOSS-licens (som GPL,
LGPL och Affero GPL) som kräver att Licensgivaren ger samma rättigheter till de parter vi
distribuerar FOSS till, Dina rättigheter att använda, kopiera och distribuera (om tillämpligt)
de FOSS som styrs av detta Avtal, och inte av FOSS-licensen som ursprungligen är tillämplig
på FOSS.
Observera att om du modifierar Nokia Software på något sätt, inklusive men inte begränsat
till
att
uppgradera
konsumentbilden
enligt
anvisningarna
på
https://resources.nokia.com/asset/300001, kan produkten påverkas och bli ingen längre
lämplig för sitt avsedda syfte. Din garanti kan ogiltigförklaras i (i) ändringar andra än av
Nokia-auktoriserade tekniker; eller (ii) hantering eller användning som inte är i enlighet med
Nokia WiFi-appen, Nokia WiFi QSR Nokia WiFi-säkerhets- och regleringsinformation eller
andra instruktioner från Nokia;
För mer information om användning och garanti för dina Nokia WiFi Beacon hårdvaruenheter, se instruktionerna i broschyrerna som finns i produktpaketet och ytterligare
information finns på www.nokia.com/wifi/legal.

6. Sekretess/Samtycke till användning av data
När Du använder Enheten och tjänsterna kan licensgivaren behöva samla in personuppgifter
för att ge Dig tjänsterna. Med ”personuppgifter” avses de data som direkt kan identifiera
Dig. De inkluderar bland annat Din e-postadress, namn, efternamn, telefonnummer, IPadress, adress, samt all annan information som är kopplad till föregående personuppgifter
som samlas automatiskt när Du använder Enheten och Tjänsterna, t.ex.
nätverksleverantörer, användarstatistik för nätverksbandbredd, etc. Genom att ladda ner,
installera eller använda Tjänsterna godkänner Du att du är bunden av villkoren i det här
avsnittet,
Licensgivarens
fullständiga
Sekretesspolicy
på
https://www.nokia.com/en_int/privacy
och
kompletterande
sekretesspolicy
på
www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. Vi uppmanar Dig att regelbundet granska dessa
sekretesspolicyer.
Licensgivaren kan också samla in och behandla information om Din nedladdning, installation
och/eller användning av Tjänsterna för att förbättra kvalitet och prestanda hos
produkterna, inklusive men inte begränsat till: Tjänsteversioner som laddas ned, installerats
och/eller används, felsökningsdata, platsinformation och annan användningsinformation
och analys av användningsdata från Din enhets nätverk och all information som samlats in
som
personuppgifter
enligt
gällande
lagstiftning
(gemensamt
”Användningsinformation”). Du samtycker uttryckligen till insamling, lagring, bearbetning
och användning av sådan Användningsinformation av Licensgivaren. Du har rätt att återkalla
ditt
samtycke
när
som
helst
och
för
att
korrigera
Användningsinformationen. Användningsinformation
lämnas
anonymt
till
Licensgivaren. Licensgivaren delar inte användarinformation som är associerad med Dig till
någon tredje part om inte Licensgivaren (i) har ditt samtycke (ii) drar slutsatsen att det krävs
enligt lag eller i god tro att tillgång, bevarande eller offentliggörande av sådan
Användningsinformation är rimligt nödvändig för att skydda ett legitimt intresse för
Licensgivaren, dess användare eller allmänheten eller (iii) tillhandahåller sådan information i
anonym eller pseudonymiserad samlad form.

7. Feedback
Du kan lämna in idéer, förslag och/eller förslag till Licensgivaren (inklusive eventuella
rapporter om defekter eller fel i Tjänsterna) (”Feedback”) på egen risk och Licensgivaren
har inga skyldigheter (inklusive, men inte begränsat till sekretesskyldigheter) med avseende
på sådan Feedback. Du representerar och garanterar att Du har alla rättigheter som är
nödvändiga för att skicka denna Feedback. Du accepterar och ger härmed Licensgivaren en
fullt betald, royaltyfri, evig oåterkallelig, världsomspännande och fullständigt
underlicensierbar rättighet och licens att använda, reproducera, utföra, visa, distribuera,
anpassa, modifiera, omforma, skapa derivatverk av, och på annat sätt kommersiellt eller
icke kommersiellt utnyttja Feedback på en icke-exklusiv basis och att underlicensera
ovanstående rättigheter med avseende på Tjänsterna eller liknande produkter eller tjänster

samt att Licensgivaren inte har några skyldigheter (om inte annat anges i tillämpliga regler)
med avseende på sådan Feedback.

8. Uppsägning
Detta Avtal träder i kraft från det första datumet när Du laddar ner och installerar
Tjänsterna. Du kan när som helst säga upp detta Avtal genom att permanent ta bort
Tjänsterna som tillhandahålls av Licensgivaren.
Dina slutanvändarrättigheter upphör automatiskt och omedelbart utan föregående
meddelande från Licensgivaren om Du underlåter att följa någon bestämmelse i detta Avtal.
I ett sådant fall måste Du omedelbart radera Tjänsterna.
Om Du direkt eller indirekt gör en Anmälan (enligt definitionen nedan) om patentintrång
mot någon enhet som hävdar att Tjänsterna helt eller delvis utgör ett direkt eller
bidragande patentintrång eller att patentintrång har åberopats (en ”Anmälan”), då kan
detta Avtal, inklusive alla rättigheter som beviljats Dig enligt detta Avtal, avslutas med
retroaktiv verkan helt eller delvis, från och med det datum Du först mottog Tjänsterna,
enligt Licensgivarens val.

9. Tjänster och material från tredje part
Tjänsterna kan möjliggöra åtkomst till tjänster och webbplatser som utförs eller
tillhandahålls av Tjänsterna (”Extra Tjänster”) och tredje parts tjänster och webbplatser
(”Tredje parts tjänster”, och kollektivt med de Extra tjänsterna, ”Kombinerade tjänster”).
Användningen av de Kombinerade tjänsterna kan kräva tillgång till Internet och att Du
accepterar ytterligare användarvillkor.
Du förstår att genom att använda någon av de Kombinerande tjänsterna, kan Du stöta på
innehåll som kan anses vara stötande, oanständigt eller anstötligt, vars innehåll kan eller
inte kan identifieras som att ha ett explicit språk, och att resultaten av någon sökning eller
öppnande av en viss URL kan automatiskt och oavsiktligt generera länkar eller referenser till
anstötligt material. Ändå godkänner Du att använda de Kombinerade tjänsterna på egen risk
och att Licensgivaren inte har något ansvar gentemot Dig för innehåll som kan anses vara
kränkande, oanständigt eller anstötligt.
Vissa Tjänster kan visa, inkludera eller tillhandahålla innehåll, data, information, program
eller material från tredje part (”Tredje parts material”) eller tillhandahålla länkar till vissa
tredje parts webbplatser. Genom att använda de Kombinerade tjänsterna bekräftar och
godkänner Du att Licensgivaren inte ansvarar för att granska eller utvärdera innehållet,
noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten, giltigheten, upphovsrättens efterlevnad,
laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt av sådant Tredje parts material
eller webbplatser. Licensgivaren garanterar inte eller godkänner och ansvarar inte för Dig
eller någon annan person för Tredje parts Tjänster, Tredje parts material eller webbplatser,

eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Tredje parts material och
länkar till andra webbplatser tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för Dig. Finansiell
information som visas av några Kombinerade tjänster är endast generell information och är
inte avsedd att åberopas som investeringsrådgivning. Innan Du utför någon
värdepappershandel baserat på information som erhållits via de Kombinerade tjänsterna,
bör Du rådgöra med en professionell ekonomisk person. Platsdata som tillhandahålls av de
Kombinerade tjänsterna är endast avsedda för grundläggande navigationsändamål och är
inte avsedda att åberopas i situationer där exakt lokaliseringsinformation behövs eller där
felaktiga, oriktiga eller ofullständiga platsdata kan leda till dödsfall, personskador,
egendoms- eller miljöskador. Varken Licensgivare, eller någon av dess
innehållsleverantörer, garanterar tillgängligheten, noggrannheten, fullständigheten,
tillförlitligheten eller aktualiteten av aktieinformation eller platsdata som visas av några
Kombinerade tjänster.
Du godkänner att alla Kombinerade tjänster innehåller proprietärt innehåll, information och
material som skyddas av tillämplig immateriell äganderätt och andra lagar, inklusive men
inte begränsat till upphovsrätt, och att Du inte använder sådant proprietärt innehåll,
information eller material på något sätt, med undantag där tillåtelse för användning av de
Kombinerade tjänsterna givits. Ingen del av de Kombinerade tjänsterna får reproduceras i
någon form eller på något sätt. Du godkänner att inte ändra, hyra, leasa, låna, sälja,
distribuera eller skapa derivatarbeten baserat på de Kombinerade tjänsterna på något sätt,
och Du får inte utnyttja de Kombinerade tjänsterna på något otillåtet sätt, inklusive men
inte begränsat till, genom intrång eller belastning av nätkapacitet. Du accepterar vidare att
Du inte använder de Kombinerade tjänsterna på något sätt för att trakassera, missbruka,
smyga efter, hota, förtala eller på annat sätt göra intrång på eller bryta mot någon annan
parts rättigheter och att Licensgivaren inte på något sätt ansvarar för någon sådan
användning av Dig eller för eventuella trakasserier, hotande, förolämpande, kränkande eller
olagliga meddelanden eller överföringar som Du kan få till följd av att Du använder någon av
de Kombinerade tjänsterna.
Dessutom är Tredje parts tjänster och Tredje parts material som kan kommas åt från, visas
på eller kopplas till, från den Android-produkten, inte tillgängligt på alla språk eller i alla
länder. Licensgivaren framställer inte att sådana Tjänster från Tredje part och Material från
Tredje part är lämpliga eller tillgängliga för användning på en viss plats. I den utsträckning
Du väljer att komma åt sådana Tjänster från Tredje part och Material från Tredje part, gör
Du det på eget initiativ och ansvarar för att alla tillämpliga lagar följs, inklusive men inte
begränsat till gällande lokala lagar. Licensgivaren, och dess licensgivare, reserverar sig
rätten att ändra, suspendera, ta bort eller inaktivera åtkomst till alla Kombinerade tjänster
när som helst utan föregående meddelande. Licensgivaren är under inga omständigheter
ansvarig för avlägsnande eller inaktivering av tillgång till sådana Kombinerade tjänster.
Licensgivaren kan också införa gränser för användningen av eller tillgången till vissa
Kombinerade tjänster, i vilket fall som helst och utan förvarning eller ansvar.

10. INGEN GARANTI

TJÄNSTERNA OCH DE EXTRA TJÄNSTERNA LEVERERAS TILL DIG UTAN GARANTI. DU KAN HA
ÖVRIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA I OLIKA STATER, PROVINSER ELLER
LÄNDER. LICENSGIVAREN UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE OCH UPPHÄVER INTE ANDRA
RÄTTIGHETER SOM DU HAR, INKLUSIVE SÅDANA SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV
BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE I ETT FÖRSÄLJNINGSAVTAL, OM DET INTE ÄR TILLÅTET
ENLIGT LAG. FÖR ATT FÅ EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BÖR DU
UNDERSÖKA DIN STATS, PROVINS ELLER LANDS LAGSTIFTNING.
DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA OCH
DE EXTRA TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT HELA RISKEN FÖR NÖJAKTIG
KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH ANSTRÄNGNING ÄR DIN. I DEN OMFATTNING
SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA OCH YTTERLIGARE
TJÄNSTER ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH "SÅSOM TILLGÄNGLIG”, MED ALLA FEL OCH UTAN
GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH LICENSGIVAREN AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH
VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA OCH YTTERLIGARE TJÄNSTER, VARE SIG UTTRYCKTA,
UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE
IMPLICERADE GARANTIERNA OCH/ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET, NÖJAKTIG KVALITET,
ANPASSAD FÖR SÄRSKILT SYFTE, NOGGRANNHET, OSTÖRD ANVÄNDNING OCH ICKEINTRÅNG AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.
LICENSGIVAREN GARANTERAR INGA INTRÅNG NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA, ATT
FUNKTIONERNA SOM INNEHÅLLS I, ELLER TJÄNSTER SOM UTFÖRS ELLER TILLHANDAHÅLLS
AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA
INTE KOMMER ATT AVBRYTAS ELLER VARA FELFRIA, ELLER ATT DEFEKTER I TJÄNSTERNA
KORRIGERAS.
DU ERKÄNNER YTTERLIGARE ATT TJÄNSTERNA INTE ÄR AVSEDDA ELLER LÄMPLIGA FÖR
ANVÄNDNING I SITUATIONER ELLER MILJÖER, DÄR MISSLYCKANDEN ELLER
TIDSFÖRDRÖJNINGAR AV, ELLER FEL ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLLET, DATA ELLER
INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV, TJÄNSTERNA KAN LEDA TILL DÖDSFALL,
PERSONLIG SKADA ELLER ALLVARLIG FYSISK SKADA ELLER MILJÖSKADOR, INKLUSIVE UTAN
BEGRÄNSNING ULTRA-FARLIGA AKTIVITETER.
INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM GES AV
LICENSGIVAREN ELLER DESS AUKTORISERADE FÖRETRÄDARE INNEBÄR EN GARANTI. SKULLE
TJÄNSTERNA VARA DEFEKTA, ANTAR DU ALLA KOSTNADER FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE,
REPARATION ELLER KORRIGERING. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INGA UNDANTAG AV
UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPLIGA GÄLLANDE
RÄTTIGHETER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR GÄLLER EVENTUELLT
INTE DIG.

11. Ansvarsbegränsning

I DEN GRAD LAGEN INTE FÖRBJUDER, SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER LICENSGIVAREN
ANSVARA FÖR PERSONSKADOR ELLER EVENTUELLA OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, INDIREKTA
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR PÅ NÅGOT SÄTT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING,
SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV VINSTER, FÖRLUST AV DATA, AFFÄRSAVBROTT ELLER
ANDRA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER
RELATERAS TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, HUR DET
ÄN ORSAKATS, OAVSETT ANSVARSTEORIN (KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER ANNAT) OCH
ÄVEN OM LICENSGIVAREN HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANT
SKADESTÅND. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR
PERSONSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ DENNA
BEGRÄNSNING GÄLLER EVENTUELLT INTE DIG. Under inga omständigheter ska
Licensgivarens totala ansvar gentemot Dig för alla skador (annat än vad som krävs enligt
gällande lag i fall där personskador uppstår) överstiga 50 US dollar (50,00 USD).
Ovanstående begränsningar kommer att gälla även om ovannämnda rättsmedel misslyckas
med sitt huvudsakliga syfte.
VÄNLIGEN SÄKERHETSKOPIERA ALLA DATA OCH ALLT INNEHÅLL SOM LAGRATS PÅ DIN
NOKIA WIFI-ENHET, INNAN ENHETEN LÄMNAS IN FÖR SERVICE, EFTERSOM
SERVICEÅTGÄRDER KAN RADERA ALLA DATA FRÅN DIN NOKIA WIFI-ENHET. LICENSGIVARE
OCH DESS AUKTORISERADE SERVICECENTER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DINA
DATA, PROGRAM ELLER KONFIDENTIELL INFORMATION.

12. Ersättning
Du godkänner att försvara, gottgöra och hålla Licensgivare och dess licensgivare
skadeslösa mot eventuella fordringar, skadestånd, skulder, förluster, kostnader,
stämningar eller utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader som uppkommit av
Licensgivaren eller licensgivare som följd av Din tillgång till eller användning av Tjänsterna
när som helst; Ditt brott mot detta Avtal eller någon tillämplig lag eller förordning;
eventuellt intrång eller påstådd överträdelse av immateriella rättigheter hos tredje part
som orsakas av Din användning eller utnyttjande av Tjänsterna; eller eventuella tvister eller
problem mellan Dig och någon tredje part. Licensgivaren förbehåller sig rätten till det enda
försvaret av något ärende som annars är föremål för ersättning från Dig (och utan att
begränsa Din ersättningsskyldighet i fråga om sådant), och i så fall godkänner Du att
samarbeta med Licensgivarens försvar av sådant krav.

13. Export
Du bekräftar att Tjänsterna kan vara föremål för exportlagar och förordningar i USA,
Europeiska unionen och/eller andra länder (kumulativt ”Exportlagar”). Du får inte
importera, använda, distribuera, exportera, återexportera, överföra eller sända Tjänsterna
(även om den ingår i andra artiklar) i strid med exportlagarna. Du samtycker till att
samarbeta fullt ut med Licensgivaren, vid eventuell officiell eller inofficiell revision eller
inspektion i enlighet med gällande exportkontrollbestämmelser eller importbestämmelser,

och kommer att ersätta, försvara och hålla Licensgivaren och licensgivare skadeslösa från
eller i samband med eventuellt brott mot detta avsnitt av Dig.
Du framställer och garanterar att: (i) Du inte befinner dig i ett land som omfattas av ett
embargo från amerikanska regeringen eller som har utsetts av den amerikanska regeringen
som ett land som ”stöder terrorister” och (ii) Du är inte listad på någon amerikansk
regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

14. Inga implicita licenser eller patentlicenser
Det finns inga underförstådda licenser eller andra underförstådda rättigheter som beviljas
enligt detta Avtal, och alla rättigheter, förutom de som uttryckligen beviljas här, ska förbli
hos Licensgivaren och dess licensgivare. Dessutom beviljas inga licenser eller immuniteter i
kombination med Tjänsterna och någon annan programvara eller maskinvara, som inte
levererats av Licensgivaren enligt detta Avtal.
Inga licenser till några patent av Licensgivare beviljas enligt detta Avtal.
Alla rättigheter och licenser som inte uttryckligen anges i detta Avtal är reserverade av
Licensgivaren och/eller dess licensgivare.

15. Amerikanska regeringen – Slutanvändare
Tjänsterna och relaterad dokumentation är ”Commercial Items”, så som den termen är
definierad i 48 C.F.R. §2.101, bestående av ”Commercial Computer Software” och
”Commercial Computer Software Documentation”, så som sådana termer används i 48
C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, i tillämpliga fall. I överensstämmelse med 48
C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 till och med 227.7202-4, i tillämpliga fall,
kommer Commercial Computer Software och Commercial Computer Software
Documentation att licensieras till USA:s slutanvändare (a) endast som Commercial Items
och (b) med endast de rättigheter som ges till alla andra slutanvändare enligt villkoren här.
Ej publicerade rättigheter som reserveras enligt Förenta staternas upphovsrättslagar.

16.

Varumärkespolicy

Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Övriga produkt- och
företagsnamn som nämns på Nokia WiFi-webbplatsen (”Webbplats”), Licensierad
applikation och/eller Enhetens produktmaterial kan vara varumärken eller handelsnamn av
respektive ägare. Din tillgång till Webbplatsen och/eller användningen av den Licensierade
applikationen och/eller Enhetens produktmaterial ska inte tolkas som något beviljande,
implicit, estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rätt att använda några märken
som visas på Webbplatsen, den Licensierade applikationen, och/eller Enhetens
produktmaterial utan föregående skriftligt medgivande från Licensgivaren eller den tredje
partens ägare. Utan att begränsa det generella av det föregående, är du förbjuden att

använda sådana märken som en hyperlänk till Webbplatsen eller någon annan Licensgivares
webbplats.

17. Delvis ogiltighet
Om någon term, Avtal eller villkor i detta Avtal eller dess tillämpning för någon part eller
några omständigheter, i någon utsträckning, anses vara ogiltig eller ej kan verkställas, då
kommer återstoden av detta Avtal eller tillämpningen av sådant villkor, avtal eller grund för
parter eller omständigheter annat än de som hålls ogiltiga eller ej kan verkställas, inte att
påverkas därmed och varje villkor, avtal eller grund i detta Avtal, kommer att vara giltigt och
verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.

18. Val av lag
Lagarna i staten New York, med undantag för dess konflikter av lagregler, reglerar denna
licens och Din användning av Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, dess konstruktion,
tolkning, prestanda och verkställighet, förutom om Du använder Tjänsterna utanför
Nordamerika eller Sydamerika, i vilket fall Frankrikes lagar reglerar alla frågor som härrör
från eller är relaterade till detta Avtal. Din användning av Tjänsterna kan också omfattas av
andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar. FN:s konvention om kontrakt för
internationell försäljning av varor gäller inte denna överenskommelse.
Alla tvister mellan parterna kommer att slutgiltigt avgöras i enlighet med Internationella
handelskammarens förlikningsregler och skiljedom (Rules of Conciliation and Arbitration of
the International Chamber of Commerce) av tre (3) skiljemän utsedda enligt Reglerna. I de
fall där New Yorks lagar gäller, måste skiljenämnden äga rum i New York, New York. I de fall
där Frankrikes lagar gäller, måste skiljenämnden äga rum i Genève, Schweiz. Eventuellt
skiljeförfarande enligt detta Avtal kommer att ske individuellt: klassavgöranden och
klasshandlingar är inte tillåtna. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT GENOM ATT INGÅ
DETTA AVTAL, DU OCH LICENSGIVAREN BÅDA AVSÄGER SIG RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG MED
JURY ELLER ATT DELTA I EN KLASSHANDLING.
Trots ovanstående har Licensgivaren rätt att väcka talan i en domstol med behörig
jurisdiktion för förelägganden och skälig ersättning i avvaktan på skiljemans slutliga beslut.

19. Hela Avtalet
Det här är hela avtalet mellan Licensgivare och Dig om Tjänsterna, och den ersätter
eventuella tidigare framställningar, diskussioner, åtaganden, slutanvändaravtal,
kommunikationer eller reklam avseende Tjänsterna.

SLUT PÅ TJÄNSTEVILLKOR

