Bayer Healthcare
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

1.
LICENSGIVNING. Bayer HealthCare LLC Diabetes Care ("BAYER") beviljar Er rättighet att använda
en kopia av bifogad programvara från BAYER (drivrutin till Bayers USB-kabel), och alla relaterade
funktioner på en enstaka terminal ansluten till en enstaka dator (dvs. med en enda centralenhet). Ni får
inte använda programvaran över nätverk eller på annat sätt använda den på mer än en datorterminal åt
gången.

2.
UPPHOVSRÄTT. Programvarans upphovsrätt ägs av Bayer och skyddas av lagar om upphovsrätt
och internationella fördrag i Canada och USA. Ni måste behandla Programvaran som material som
skyddas av upphovsrätt, förutom att Ni antingen kan (a) göra en kopia av Programvaran för ändamålen
säkerhetskopiering eller arkivering, eller (b) överföra Programvaran till en enda hårddisk förutsatt att Ni
endast behåller originalet för säkerhetskopiering eller arkivering. Ni får inte kopiera de tryckta material
som medföljer Programvaran.

3.
LICENSVILLKOR. Om Ni inte efterlever något av villkoren i detta Avtal sägs licensen upp. Om Ni
har lånat Programvaran sägs licensen upp när lånet sägs upp. Annars fortsätter licensen fram till det
datum då Ni slutar använda Programvaran, om licensen inte redan har sagts upp. Vid uppsägning av
detta Avtal måste Ni, för egen kostnad och på eget ansvar, genast radera eller förstöra all Programvara.

4.
ANDRA BEGRÄNSNINGAR. Ni skall inte distribuera, hyra ut, leasa eller på annat sätt överföra
hela eller delar av Programvaran eller tryckta material till någon tredje man utan tidigare skriftligt
tillstånd från Bayer. Ni skall inte heller vidarelicensiera, tilldela eller på annat sätt överföra hela eller
delar av de rättigheter som har givits till Er av Bayer under detta Avtal, utan Bayers tidigare skriftliga
tillstånd. Om Programvaran är en uppdatering måste eventuell överföring inkludera uppdateringen och
alla tidigare versioner. Ni skall inte modifiera, anpassa eller översätta Programvaran eller bifogade
skriftliga material. Ni skall inte heller ändra eller ta bort meddelanden om upphovsrätt eller andra
äganderätter som visas på eller i Programvaran och/eller medföljande skriftliga material. Ni skall inte,
och skall inte tillåta en tredje man att, bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller översätta
Programvaran.

5.
FÖRBÄTTRINGAR OCH UPPDATERINGAR. Då och då kan Bayer, efter eget gottfinnande, erbjuda
förbättringar, uppdateringar och/eller nya versioner av Programvaran enligt sina vanliga villkor och
föreskrifter rörande detta. Detta Avtal skall gälla för sådana förbättringar.

6. BEGRÄNSAD GARANTI. Ni antar allt ansvar när det gäller att välja Programvaran för att uppnå de
resultat Ni eftersträvar. Bayer garanterar att bifogade media på vilka Programvaran har spelats in inte
har några defekter när det gäller material och utförande under normal användning och normala
förhållanden, och att Programvaran i det stora hela kommer att fungera på det sätt som beskrivs i dess
dokumentation under en period på trettio (30) dagar efter att den har laddats ned. FÖRUTOM
FÖREGÅENDE BEGRÄNSADE GARANTI TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK, UTAN
UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

7. KUNDERS GOTTGÖRELSER. Bayers hela ansvar och Er enda gottgörelse skall vara, enligt vad Bayer
anser bäst, reparation eller utbyte av Programvaran som inte uppfyller Bayers begränsade garanti och
som returneras till Bayer. Denna begränsade garanti gäller inte om programvarufelet uppstått genom
olyckshändelse, åverkan eller felaktig användning. Den Programvara som lämnas i utbyte omfattas av
garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under trettio (30) dagar, beroende
på vilken tidsrymd som är längst.

8. INGET ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR. Under förutsättning att detta är tillåtet enligt lokala eller statliga
lagar, skall inte Bayer eller dess leverantörer vid något tillfälle anses vara ansvariga för någon sorts
skador (inklusive men inte begränsat till skadestånd för förlust av verksamhetsinkomster,
verksamhetsavbrott, förlust av företagsinformation eller annan finansiell förlust) som uppstår vid
användning av eller oförmåga att använda denna Bayer-produkt, även om Bayer eller dess återförsäljare
har informerats om möjligheten av sådana skador.

9. ÖVRIGT. Ni har ingen rätt att underlicensiera någon av rättigheterna i detta Avtal, av någon som helst
anledning. Om Ni bryter mot detta Avtal skall Ni vara ansvarig för alla skadestånd för Bayer, och detta
Avtal sägs upp. Om någon del av detta Avtal bedöms vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, skall inte
giltigheten, lagligheten och genomförbarheten av de kvarvarande delarna av detta Avtal påverkas eller
försvagas av detta. I det fall att en juridisk process uppstår som ett resultat av detta Avtal skall den
vinnande parten betalas alla juridiska kostnader som har åsamkats.

10. FULL ÖVERENSKOMMELSE. Detta Avtal innefattar hela Avtalet mellan parterna för
tillhandahållandet av Programvaran och dess relaterade användarmanualer och det ersätter alla tidigare
arrangemang, avtal, representationer och åtaganden. Detta Avtal kan inte ändras eller modifieras utan
skriftligt dokument som har skrivits under av båda parter i Avtalet.

11. GÄLLANDE LAG. Detta Avtal är underkastat och skall tolkas enligt lagarna i delstaten Delaware, USA,
utan avseende på principer rörande motstridiga lagrum. Alla parter berörda av Avtalet erkänner
härmed att domstolarna i delstaten New York, USA, har exklusiv jurisdiktion.

12. SKATTER OCH ANDRA AVGIFTER. Ni har ansvar för att betala eventuella skatter, avgifter eller tullar
som nu eller efteråt kan påläggas av någon myndighet för detta Avtal, för distribution, användning eller
underhåll av Programvaran, och om någon av de nämnda skatterna, avgifterna eller tullarna vid något
tillfälle betalas av Bayer skall Ni återbetala Bayer hela beloppet.

13. BEKRÄFTELSER.
Jag bekräftar att jag har läst detta Avtal, att jag förstår det och att jag godkänner att bindas av dess
bestämmelser och villkor.

