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Western Digital slutbrugerlicensaftale 

 

VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT.  PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENT 

INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE, DER KRÆVER 

LØSNING AF TVISTER PÅ INDIVIDUELT GRUNDLAG, BEGRÆNSER DINE 

MULIGHEDER FOR AT SØGE AFHJÆLPNING VED EN DOMSTOL OG DIN RET 

TIL EN DOMMER ELLER JURY UNDER EN RETSSAG OG GIVER AFKALD PÅ DIN 

RET TIL AT DELTAGE I KOLLEKTIVT SØGSMÅL, KOLLEKTIV VOLDGIFT 

ELLER EN NÆVNINGESAG I FORBINDELSE MED VISSE TVISTER.  

Slutbrugerlicensaftalen (nærværende "aftale") er en juridisk aftale mellem dig, enten som 

privatperson eller juridisk person ("dig"), og Western Digital Technologies, Inc., dets 

datterselskaber og søsterselskaber (samlet kaldet "WDT"), der gælder din anvendelse af 

softwaren, tjenesterne og relateret online eller elektronisk dokumentation, der er publiceret, 

distribueret eller på anden måde gjort tilgængelig af WDT (sådan software, tjenester og 

dokumentationen kaldes i dette dokument samlet set "software"), og hvis det gør sig gældende, 

din anvendelse af software, der er designet til anvendelse med WDT-hardwareenheder og -

produkter ("WDT-enheder").  Men hvis der til WDT-software eller -tjenester medfølger en 

separat licensaftale, vil vilkårene i denne separate licensaftale være gældende for din brug af den 

relevante WDT-software eller de relevante WDT-tjenester.  

 

DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I 

DENNE AFTALE VED AT INSTALLERE, AKTIVERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN 

VIS ANVENDE SOFTWAREN. DISSE VILKÅR ER BETINGELSER FOR WDT'S 

LICENS IFØLGE NÆRVÆRENDE AFTALE SAMT WDT'S POLITIK OM 

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM ER INDFØJET VED 

HENVISNING I PARAGRAF 5 HERUNDER. HVIS DU IKKE ER INDFORSTÅET MED 

AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE OG WDT'S ERKLÆRING 

OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, MÅ DU IKKE INSTALLERE, 

AKTIVERE, KOPIERE ELLER ANVENDE SOFTWAREN.  
 

Bortset fra hvad der er bestemt i paragraf 10 i nærværende aftale, kan denne aftale ændres til 

enhver tid af WDT, men ændringer af denne aftale vil ikke være bindende for dig, medmindre du 

samtykker til og accepterer de pågældende ændringer.   

 

1. TILDELING AF LICENS OG BEGRÆNSNINGER 

Software gives til dig i licens og sælges ikke til dig. I henhold til vilkårene i nærværende aftale 

tildeler WDT dig hermed en personlig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages eller gives 

i underlicens, og som kan tilbagekaldes, til at anvende softwaren til dine personlige eller interne 

formål og at oprette et rimeligt antal kopier af softwaren udelukkende som rimeligt nødvendigt 

for at bruge softwaren som tilladt ifølge denne aftale.   

  

Du anerkender og er indforstået med, at du ikke vil, og at du er indforstået med, at du ikke vil 

gøre det muligt for andre, at (a) reproducere softwaren, undtagen som udtrykkeligt tilladt i 

henhold til paragraf 1; (b) ændre, tilpasse, oversætte softwaren eller skabe nogen afledte 
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produkter deraf; (c) forsøge på nogen måde at omgå eller deaktivere softwaren eller nogen 

teknologiske funktioner eller forholdsregler i softwaren, herunder uden begrænsning 

adgangskontroller eller mekanismer til beskyttelse af ophavsret; (d) forsøge at dekompilere, 

skille ad, reverse engineer eller på anden måde forsøge at udlede softwarens kildekode; (e) 

distribuere, behæfte, sælge, udleje, lease, give i underlicens eller på anden måde overføre, udgive 

eller videregive softwaren til nogen tredjepart; (f) fjerne eller ændre noget varemærke, logo, 

meddelelser om ophavsret og anden ejendomsret, tegnforklaring, symboler eller etiketter i eller 

på softwaren; eller (g) på nogen måde anvende softwaren til at hjælpe med at krænke nogen 

tredjeparts immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, varemærker, 

forretningshemmeligheder og patenter eller overtræde nogen gældende lov i de gældende 

jurisdiktioner, herunder, men ikke begrænset til, æreskrænkelse, uanstændighed og krænkelse af 

privatlivets fred.  

 

2. FORBEHOLD FOR RETTIGHEDER 

Du anerkender, at softwaren er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og 

ejendomsrettigheder. WDT og dets tredjepartslicensgivere ("licensgivere") forbeholder sig alle 

sådanne rettigheder med hensyn til softwaren undtagen den licens, der udtrykkeligt tildeles dig i 

paragraf 1. Du anerkender, at bortset fra en sådan udtrykkelig licens tildelt dig i paragraf 1, 

gives, tildeles eller overføres ingen rettigheder, ejendomsret, andel i eller licens til softwaren, det 

være sig underforstået, ifølge berettiget antagelse eller på anden vis. Du er indforstået med ikke 

at foretage dig noget, der på nogen måde påvirker eller udfordrer WDT's eller licensgivers 

rettigheder med hensyn til softwaren.   

 

3. BRUG AF IKKE-WDT-ENHEDER 

I nogle tilfælde kan softwaren virke med enheder, der er produceret af andre virksomheder end 

WDT ("ikke-WDT-enheder").  Du anerkender og er indforstået med, at WDT ikke fremsætter 

nogen forestillinger om eller garantier for kvaliteten eller kapaciteten af disse ikke-WDT-

enheder.  Du anerkender, at WDT kan understøtte nogle ikke-WDT-enheder og ikke andre, og 

WDT giver ingen garantier for, at softwaren er, vil være, eller vil forblive kompatibel med en 

sådan ikke-WDT-enhed. 

 

4. OPDATERINGER; AUTOMATISKE FUNKTIONER 

Du anerkender, at WDT ikke er forpligtiget til at give dig nogen opdateringer (som defineret 

nedenfor) til softwaren. Men WDT kan til enhver tid udgive opdaterede versioner af softwaren, 

og softwaren kan automatisk oprette forbindelse til WDT- eller tredjepartsservere via internettet 

for at kontrollere for tilgængelige opdateringer til softwaren, f.eks. fejlrettelser, programrettelser, 

opgraderinger, ekstra eller forbedrede funktioner, plug-ins og nyere versioner (samlet kaldet 

"opdateringer") og kan enten (a) automatisk elektronisk opdatere den version af softwaren, du 

anvender på din personlige enhed, eller (b) give dig muligheden for manuelt at hente relevante 

opdateringer. Ved at installere softwaren og ikke deaktivere enhver automatisk søgning efter 

opdateringer, hvis relevant, accepterer og erklærer du dig hermed indforstået med automatisk at 

anmode om og at modtage opdateringer fra WDT- eller tredjepartsservere, og at nærværende 

aftales vilkår og betingelser vil være gældende for alle sådanne opdateringer.   
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5. OPLYSNINGER, DER AUTOMATISK INDSAMLES AF WDT 

Softwaren kan indeholde funktioner til automatisk kommunikation, der videregiver visse 

oplysninger til WDT og dennes tredjeparts dataanalytikere i forbindelse med anvendelsen af 

softwaren.  Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan WDT og dennes tredjeparts 

dataanalytikere indsamler og bruger oplysninger, der er fremkommet via softwaren, ved at 

gennemgå WDT's politik om beskyttelse af privatlivets fred, som findes på 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx, der er medtaget i denne aftale ved 

henvisning. Ved at acceptere vilkårene i denne aftale accepterer du vilkårene for WDT's politik 

om beskyttelse af privatlivets fred.  Hvis du ikke er indforstået med at være bundet af vilkårene i 

denne aftale, må du ikke bruge softwaren. 

6. REGISTRERINGSOPLYSNINGER 

Som en del af enhver proces til registrering af software eller WDT-enhed kan WDT bede om 

registreringsrelaterede oplysninger, herunder uden begrænsning dit navn, e-mailadresse, 

brugernavn og adgangskode. Ved at give disse oplysninger giver du dit samtykke til deres 

indsamling og til WDTs anvendelse af disse til at sende andre former for kommunikation end 

reklamer om enhver WDT-enhed, der er købt med softwaren, herunder meddelelser om 

tilgængelige opdateringer, produkttilbagekaldelser og meddelelser om sikkerhedsproblemer. 

WDT's brug af oplysninger, der indsamles fra dig i forbindelse med registreringsprocessen, eller 

som du på anden vis leverer til WDT i forbindelse med WDT's software eller WDT-enheder, er 

reguleret af WDT's politik om beskyttelse af privatlivets fred. 

Du erklærer dig indforstået med at opretholde fortroligheden for dit brugernavn og din 

adgangskode samt påtage dit ethvert ansvar grundet tab, tyveri eller anden ødelæggelse af data 

som resultat af nogen adgang til din konto via brug af dit brugernavn og din adgangskode. 

7. TREDJEPARTSINDHOLD OG TJENESTEUDBYDERE 

Din anvendelse af softwaren giver dig muligvis mulighed for at hente og bruge 

tredjepartssoftware eller linke til indhold fra tredjepart via softwaren (sådan software og indhold 

fra tredjepart kaldes samlet "tredjepartsindhold").  Du anerkender, at alt tredjepartsindhold 

tilhører de relevante ejere af tredjepartsindholdet og kan være beskyttet af gældende ophavsret 

og andre immaterielle rettigheder. Du må ikke anvende noget tredjepartsindhold på nogen måde, 

der ikke er autoriseret af den pågældende tjenesteudbyder ("tjenesteudbyder") eller ejer af 

tredjepartsindholdet. Du anerkender, at det kan være nødvendigt at indgå separate aftaler med en 

tjenesteudbyder eller ejer af tredjepartsindhold eller at overholde en tjenesteudbyders vilkår eller 

betingelser for anvendelse for at kunne få adgang til eller have ret til at få adgang til og anvende 

bestemt tredjepartsindhold. Det er dit ansvar at sikre, at adgang til, reproduktion, visning eller 

anden anvendelse af tredjepartsindhold i forbindelse med din anvendelse af softwaren ikke 

krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder. 

 

8. ANSVARSFRASKRIVELSE 

SOFTWAREN LEVERES TIL DIG "SOM DEN ER OG FORELIGGER" UDEN NOGEN 

FORM FOR GARANTI. SÅ VIDT MULIGT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL 

GÆLDENDE LOV, FRASIGER WDT OG DETS LICENSGIVERE SIG HERMED ALLE 

GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx
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BEGRÆNSET TIL, ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, 

EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER FRAVÆR AF VIRUS OG GARANTIER 

ANGÅENDE SOFTWARENS SIKKERHED, PÅLIDELIGHED ELLER RETTIGHED. WDT 

GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT DEN 

VIL VÆRE FRI FOR FEJL. WDT GARANTERER IKKE, AT BRUG AF SOFTWAREN VIL 

VÆRE KONTINUERLIG ELLER UDEN AFBRYDELSE, OG WDT ER IKKE ANSVARLIG 

ELLER HÆFTER FOR AFBRYDELSER ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER 

FRA SOFTWAREN.  HELE DEN RISIKO, DER OPSTÅR VED ANVENDELSE AF ELLER 

SOFTWARENS YDELSE, FORBLIVER DIN. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED 

OG ENIG I, AT AL SOFTWARE, MATERIALE ELLER DATA, DER ER HENTET ELLER 

PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVET GENNEM ANVENDELSE AF SOFTWAREN, SKER, 

SOM DU FINDER DET PASSENDE OG PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ALENE ER 

ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIN PC, ENHED, SYSTEM ELLER NETVÆRK, 

HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ETHVERT TAB ELLER BESKADIGELSE AF DATA. 

OVENNÆVNTE ANSVARSFRASKRIVELSE ÆNDRER, FORTOLKER ELLER RETTER 

IKKE DEN GÆLDENDE GARANTI, DER VEDRØRER DIN ANVENDELSE, HVIS 

RELEVANT, AF WDT-ENHEDER. 

WDT FREMSÆTTER IKKE NOGEN FORESTILLINGER OM OG FRALÆGGER SIG 

HERMED ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL ETHVERT TREDJEPARTSINDHOLD, 

ENHVER IKKE-WDT-ENHED ELLER HANDLINGER ELLER UNDLADELSER FRA EN 

TJENESTEUDBYDER ELLER EJER AF TREDJEPARTSINDHOLD.  WDT ER IKKE 

ANSVARLIG FOR AT UNDERSØGE ELLER EVALUERE INDHOLDET, 

NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, 

OVERHOLDELSE AF OPHAVSRET, LOVLIGHEDEN, ANSTÆNDIGHEDEN, 

KVALITETEN ELLER NOGET ANDET ASPEKT AF TREDJEPARTSINDHOLD. WDT, 

DETS LEDERE, AFFILIEREDE SELSKABER OG DATTERSELSKABER GARANTERER 

ELLER GODKENDER IKKE OG PÅTAGER SIG IKKE NOGEN FORPLIGTELSE ELLER 

NOGET ANSVAR OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON MED HENSYN TIL 

TREDJEPARTSINDHOLD ELLER -WEBSTEDER ELLER ANDRE MATERIALER, 

PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPART, DER ER ADGANG TIL VIA 

SOFTWAREN. I DET OMFANG DU VÆLGER AT BRUGE ELLER FÅ ADGANG TIL 

TREDJEPARTSINDHOLD VIA SOFTWAREN, GØR DU DET PÅ EGET INITIATIV OG ER 

ANSVARLIG FOR OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOV, HERUNDER, MEN IKKE 

BEGRÆNSET TIL, UDEN BEGRÆNSNING GÆLDENDE LOKALE LOVE OG LOVE OM 

PRIVATLIVETS FRED OG DATAINDSAMLING.   

 

9. ANSVARSBEGRÆNSNING 

SÅ VIDT MULIGT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER WDT 

ELLER DETS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR 

NOGEN FØLGESKADER, HÆNDELIGE SKADER, INDIREKTE SKADER, SÆRSKILT 

DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ANDRE 

SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADESERSTATNING FOR TAB 

AF DRIFTSOVERSKUD, DRIFTSFORSTYRRELSER, DATATAB, 

COMPUTERSYSTEMFEJL, FUNKTIONSFEJL ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB 

VEDRØRENDE ELLER I FORBINDELSE MED NÆRVÆRENDE AFTALE, 
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ANVENDELSEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE SOFTWAREN, 

WDT-ENHEDER, TREDJEPARTSINDHOLD ELLER ENHVER IKKE-WDT-ENHED, 

UANSET OM WDT ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB 

ELLER SKADER. DA NOGLE RETSOMRÅDER IKKE TILLADER UDELUKKELSE 

ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGE- ELLER HÆNDELIGE SKADER, ER 

DET MULIGT AT OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER FOR DIG. 

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL WDT'S SAMLEDE SKADESERSTATNINGER 

TIL DIG I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER SOFTWAREN OVERSTIGE 

USD 25. DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG 

ANSVARSFRASKRIVELSER GÆLDER, SÅ VIDT DET ER VIDEST MULIGT TILLADT I 

HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, SELV OM ETHVERT HJÆLPEMIDDEL IKKE 

OPFYLDER SIT GRUNDLÆGGENDE FORMÅL. 

WDT ER IKKE ANSVARLIG FOR ELLER HÆFTER IKKE FOR NOGEN INFEKTION, 

FORKONTAMINERING AF ELLER SKADE PÅ DIT SYSTEM ELLER FORSINKELSER, 

UNØJAGTIGHEDER, FEJL ELLER UDELADELSER, DER FØLGER AF ANVENDELSEN 

AF SOFTWAREN ELLER WDT-ENHEDER.  SOFTWAREN ER IKKE BEREGNET TIL AT 

BLIVE ANVENDT I DRIFTEN AF NUKLÆRE ANLÆG, LUFTFARTØJERS 

NAVIGATION, KOMMUNIKATIONSSYSTEMER ELLER FLYVELEDERUDSTYR ELLER 

NOGET ANDET UDSTYR, HVOR FEJL I SOFTWAREN KAN MEDFØRE DØDSFALD, 

KVÆSTELSER ELLER ALVORLIG FYSISK ELLER MILJØMÆSSIG SKADE.  

10. TVISTER, BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT OG FRAFALDELSE AF 

KOLLEKTIVT SØGSMÅL OG KOLLEKTIV VOLDGIFT 

10.1 Tvister.  Vilkårene i nærværende paragraf 10 gælder alle tvister mellem dig og 

WDT.  Med henblik på nærværende paragraf 10 og med forbehold af de undtagelser, der anføres 

i nærværende paragraf 10.1, betyder "tvist" enhver tvist, krav eller sagsanlæg mellem dig og 

WDT, der opstår i henhold til eller vedrørende softwaren, WDT-enheder, nærværende aftale eller 

anden transaktion, der involverer dig og WDT, det være sig i kontrakt, garanti, vildledende 

fremstilling, svindel, skadevoldende handling, forsætlig skadevoldende handling, lov, 

lovgivning, forordning eller på andet juridisk eller ret og rimeligt grundlag og skal fortolkes med 

den bredeste betydning, som loven tillader.  DU OG WDT AFTALER, AT "TVIST" SOM 

DEFINERET I NÆRVÆRENDE AFTALE IKKE INKLUDERER NOGET KRAV 

ELLER SØGSMÅL AF DIG ELLER WDT FOR (A) URETMÆSSIG TILEGNELSE AF 

FORRETNINGSHEMMELIGHEDER, (B) KRÆNKELSE AF PATENT, (C) 

KRÆNKELSE ELLER MISBRUG AF OPHAVSRET OG (D) KRÆNKELSE ELLER 

FORRINGELSE AF VAREMÆRKE. UANSET PARAGRAF 10.6 ER DU DERUDOVER 

INDFORSTÅET MED, AT EN DOMSTOL, IKKE VOLDGIFTSMANDEN, KAN 

BESTEMME, OM ET KRAV FALDER INDEN FOR EN AF DISSE FIRE 

UNDTAGELSER. 

10.2 Bindende voldgift.  Du og WDT aftaler yderligere, at (a) afgøre alle tvister 

mellem parterne ved voldgift i henhold til bestemmelserne i denne aftale, (b) nærværende aftale 

giver andragende til en transaktion i mellemstatslig trafik, (c) den amerikanske voldgiftslov, 

Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, f./ff.) regulerer fortolkningen og håndhævelsen af 

nærværende paragraf 10 og (d) nærværende paragraf 10 overlever ophævelsen af nærværende 

aftale.  VOLDGIFT BETYDER, AT DU GIVER AFKALD PÅ DIN RET TIL EN 
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DOMMER ELLER JURY UNDER EN RETSSAG, OG DIT GRUNDLAG FOR AT 

ANKE ER BEGRÆNSET. Voldgiftsmanden vil muligvis tildele dig samme erstatning som en 

domstol, der holdes i behørig retskreds, ville og vil muligvis kun tildele anerkendelses- eller 

forbudsafhjælpning til fordel for den individuelle part, der søger afhjælpning og kun i det 

omfang, der er nødvendigt for at yde den afhjælpning, som den pågældende parts individuelle 

krav berettiger. I nogle tilfælde kan omkostningerne til voldgift endvidere overstige 

omkostningerne til retssagen, og retten til fremlæggelse kan være mere begrænset i en voldgift 

end ved en domstol. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og kan håndhæves af enhver 

domstol, hvis jurisdiktion parterne hører under.   

10.3 Domstol til mindre søgsmål.  Uanset det foregående kan du anlægge en 

individuel sag for en domstol, der behandler mindre søgsmål i dit land eller kommune, hvis 

sagsanlægget er inden for den pågældende domstols jurisdiktion og kun er verserende ved den 

domstol. 

10.4 Varsel om tvist. I tilfælde af en tvist skal du eller WDT først sende et varsel om 

tvisten til den anden part. Dette varsel skal indeholde en skriftlig erklæring, der anfører navn, 

adresse og kontaktoplysninger om den part, der indgiver det, de fakta, der giver anledning til 

tvisten, og den afhjælpning, der anmodes om ("varsel om tvist"). Varsel om tvist til WDT skal 

adresseres til: Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 3355 Michelson 

Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, USA ("WDT varseladresse").  Varsel om tvist til dig sendes 

som anbefalet brev til den seneste adresse, WDT har i sit arkiv eller på anden vis i vores 

optegnelser for dig. Hvis WDT og du ikke når en aftale om at løse tvisten inden for 60 dage efter 

modtagelsen af varsel om tvist, kan du eller WDT indlede en voldgiftsbehandling i henhold til 

nærværende paragraf 10.  Efter indsendelse og modtagelse af varsel om tvist aftaler begge parter 

at handle i god tro for at søge at løse tvisten, før voldgiftsbehandling indledes. 

10.5 AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL OG KOLLEKTIV VOLDGIFT.  

DU OG WDT AFTALER, AT HVER AF PARTERNE KUN KAN INDBRINGE TVISTER 

MOD DEN ANDEN PART SOM ENKELTPERSONER OG IKKE SOM SAGSØGER 

ELLER SOM DEL AF ET FÆLLESSKAB I ET PÅSTÅET KOLLEKTIVT SØGSMÅL, 

HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FØDERALE ELLER STATSLIGE 

KOLLEKTIVE SØGSMÅL ELLER KOLLEKTIVE VOLDGIFTSBEHANDLINGER.  I 

OVERENSSTEMMELSE HERMED VIL EN VOLDGIFTSMAND UNDER 

VOLDGIFTSBEHANDLINGEN, DER ER BESKREVET I DENNE PARAGRAF, IKKE 

KOMBINERE ELLER KONSOLIDERE MERE END EN PARTS KRAV UDEN 

SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ALLE BERØRTE PARTER I EN 

VOLDGIFTSBEHANDLING. 

10.6 Voldgiftsprocedure.  Hvis en part vælger at indlede voldgift, vil voldgiften være 

underlagt JAMS' (Judicial Arbitration and Mediation Services - retslig voldgifts- og 

mæglingsserviceydelser) bestemmelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiften 

indledes ("JAMS-reglerne"), der kan findes på http://www.jamsadr.com eller indhentes ved at 

ringe på +1-800-352-5267 og i henhold til de regler, der er anført i nærværende aftale. Hvis der 

er uoverensstemmelse mellem JAMS-reglerne og de regler, der er anført i nærværende aftale, vil 

reglerne, der er anført i nærværende aftale, være gældende. Du kan i voldgift søge nogen og alle 

afhjælpninger, der ellers vil være til rådighed for dig i henhold til føderale, delstatsmæssige eller 

lokale love. Alle tvister løses af en enkelt neutral voldgiftsmand, og begge parter skal have 
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rimelig mulighed for at deltage i udvælgelsen af voldgiftsmanden.  Voldgiftsmanden er bundet af 

nærværende aftales vilkår. Voldgiftsmanden, og ikke en føderal, statslig eller lokal domstol eller 

myndighed, har enekompetence til at løse alle tvister, der måtte opstå i henhold til eller 

vedrørende denne aftales fortolkning, anvendelighed, håndhævelse eller udformning, herunder 

uden begrænsning, ethvert krav om, at alt eller en del af denne aftale er ugyldig eller anfægtelig. 

Uanset denne brede uddelegering af kompetence til voldgiftsmanden kan en domstol afgøre det 

begrænsede spørgsmål om, hvorvidt et krav eller søgsmål angår (a) uretmæssig tilegnelse af 

forretningshemmeligheder, (b) krænkelse af patent, (c) krænkelse eller misbrug af ophavsret eller 

(d) krænkelse og forringelse af varemærke, som er udeladt fra definitionen af "Tvister" i paragraf 

10.1.   Voldgiftsmanden har bemyndigelse til at tildele en hvilken som helst afhjælpning, der er 

tilgængelig ved en domstol. Voldgiftsmandens kendelse er bindende for parterne og kan 

registreres som en dom ved en domstol med kompetent jurisdiktion. Du kan vælge at deltage i 

voldgiftsbehandlinger over telefonen.  Voldgiftsbehandlinger, der ikke finder sted over 

telefonen, vil foregå på et sted, der er rimeligt lettilgængeligt fra din primære bopæl, eller i 

Orange County, Californien, alt efter dit valg.  

(a) Indledning af voldgiftsbehandling.  Hvis enten du eller WDT beslutter at 

lade en tvist afgøre ved voldgift, er begge parter indforståede med følgende procedure: 

(i) Skriv et krav om voldgift. Kravet skal inkludere en beskrivelse af 

tvisten og det skadeserstatningsbeløb, det søges at få tilkendt. Du kan finde en kopi af 

krav om voldgift på http://www.jamsadr.com ("Demand for Arbitration" – krav om 

voldgift). 

(ii) Send tre kopier af Demand for Arbitration plus det passende 

indsendelsesgebyr til:   

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, USA   

 

(iii) Send en kopi af Demand for Arbitration til den anden part til 

samme adresse som varsel om tvist, eller hvad der ellers måtte være aftalt mellem 

parterne. 

(b) Behandlingsformat.  I alle behandlingsformater udsteder voldgiftsmanden 

en skriftlig afgørelse, der forklarer den væsentlige kendelse og konklusion, som en eventuel 

erstatning er baseret på.  Under voldgiften må beløbet på et forligstilbud, der afgives af WDT 

eller dig, ikke afsløres for voldgiftsmanden, før efter voldgiftsmanden afgør det eventuelle beløb, 

som du eller WDT er berettiget til. Fremlæggelsen eller udvekslingen af ikke-fortrolige 

oplysninger, der er relevante for tvisten, kan tillades i løbet af voldgiften. Parterne skal 

opretholde voldgiftsbehandlingen og erstatningens fortrolighed, undtagen som nødvendigt for at 

forberede eller udføre voldgiftsbehandlingen ud fra sagens oplysninger eller undtagen, hvad der 

kan være nødvendigt i forbindelse med et retsligt andragende om foreløbigt retsmiddel, en retslig 

indsigelse mod en erstatning eller dens fuldbyrdelse, eller medmindre andet er påbudt ved lov 

eller judiciel afgørelse.  
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(c) Voldgiftsafgifter.  WDT betaler eller (hvis relevant) godtgør dig for al 

JAMS indgivelse, administration og voldgiftsmandssalærer for enhver voldgift, der er indledt (af 

dig eller WDT) i henhold til nærværende aftales bestemmelser.   

(d) Kendelse til din fordel.  For tvister, hvor du eller WDT søger USD 75.000 

eller mindre i erstatning eksklusive advokatsalærer og omkostninger, hvis voldgiftsmandens 

afgørelse resulterer i en kendelse til fordel for dig med et beløb, der er større end WDT's 

eventuelle sidste skriftlige tilbud for at indgå forlig om tvisten, vil WDT (i) betale dig USD 

1.000 eller det tilkendte beløb, hvad der end måtte være størst, (ii) betale dig to gange beløbet på 

dine rimelige advokatsalærer, hvis det gør sig gældende, og (iii) godtgøre dig eventuelle udgifter 

(inklusive honorarer og omkostninger til ekspertvidner), som din advokat på rimelig vis pådrager 

sig for at undersøge, forberede og videreføre tvisten ved voldgift.  Bortset fra hvad du og WDT 

aftaler på skrift, beslutter voldgiftsmanden, hvad WDT skal betale af afgifter, omkostninger og 

udgifter i henhold til nærværende paragraf 10.6(d).   

(e) Advokatsalærer.  WDT vil ikke søge godtgørelse af dennes advokatsalærer 

og udgifter til nogen indledt voldgift, der involverer en tvist i henhold til nærværende aftale.  Din 

ret til godtgørelse af advokatsalærer og udgifter i henhold til ovenstående paragraf 10.6(d) 

begrænser ikke din ret til godtgørelse af advokatsalærer og udgifter i henhold til gældende lov. 

Uanset det foregående vil voldgiftsmanden muligvis ikke tilkende dobbelt godtgørelse af 

advokatsalærer og udgifter. 

(f) Fravalg.  Du kan vælge at fravælge (ekskludere dig selv) fra den endelige, 

bindende individuelle voldgiftsprocedure og give afkald på kollektiv og repræsentativ 

retsforfølgning specificeret i nærværende aftale ved at sende et skriftligt brev til WDT's 

varseladresse inden for 30 dage fra dit samtykke til nærværende aftale (inklusive uden 

begrænsning købet, hentningen og installationen af softwaren eller anden gældende anvendelse 

af WDT-enheder, produkter og tjenester), der angiver (i) dit navn, (ii) din postadresse og (iii) din 

anmodning om at blive ekskluderet fra den endelige, bindende individuelle voldgiftsbehandling 

og afkald på kollektiv og repræsentativ retsforfølgning som specificeret i nærværende paragraf 

10. I det tilfælde, at du fravælger i overensstemmelse med proceduren, der er anført ovenfor, vil 

alle andre vilkår fortsat være gældende inklusive kravet om at give varsel forud for retssag.  

10.7 Rettelser til paragraf 10.  Uanset enhver modstridende bestemmelse i denne 

aftale aftaler du og WDT, at hvis WDT foretager nogen fremtidige ændringer af proceduren til 

løsning af tvist og bestemmelser vedrørende fravalg af kollektivt søgsmål (andet end en ændring 

i WDT's adresse) i nærværende aftale, indhenter WDT dit samtykke til den pågældende ændring 

Hvis du ikke giver dit samtykke til den pågældende ændring, erklærer du dig indforstået med, at 

du vil lade enhver tvist mellem os afgøre ved voldgift i overensstemmelse med sproget i 

nærværende paragraf 10. 

10.8 Individualitet.  Hvis nogen bestemmelse i nærværende paragraf 10 viser sig ikke 

at kunne håndhæves, skal den pågældende bestemmelse adskilles fra resten af nærværende aftale, 

der fortsat vil være fuldt ud i kraft. Det foregående gælder ikke forbuddet mod kollektivt eller 

repræsentativt søgsmål som anført i paragraf 10.5. Hvis paragraf 10.5 ikke kan håndhæves, vil 

hele paragraf 10 (men kun paragraf 10) være ugyldig. 
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11. DEN AMERIKANSKE FORBUNDSREGERINGS BEGRÆNSEDE 

RETTIGHEDER  
 

Softwaren er kommerciel computersoftware, som denne term er defineret i 48 CFR §2.101. Hvis 

du derfor handler på vegne af USA's regering eller nogen kontrahent herfor modtager du kun de 

rettigheder for softwaren, som gives til alle andre slutbrugere under licens i overensstemmelse 

med (a) 48 CFR §227.7201 til 48 CFR §227.7204 i relation til forsvarsministeriet og deres 

kontrahenter, eller (b) 48 C.F.R. §12.212 i relation til alle andre af USA's regerings licenshavere 

og deres kontrahenter.  

 

12. EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKTIONER 
 

WDT foregiver ikke, at softwaren er passende til brug i det land, hvor du bruger den. Du 

anerkender, at ingen del af softwaren eller underliggende oplysninger eller teknologi må hentes 

eller på anden vis eksporteres eller geneksporteres til (eller til en statsborger eller indbygger i) 

noget land eller nogen region, som USA opretholder handelsembargo imod (for nuværende Iran, 

Cuba, Syrien, Nordkorea, Sudan og Krimregionen) eller nogen fra USA's liste over berørte 

parter, herunder USA's finansministeriums liste over enkeltpersoner, koncerner eller enheder, 

som er underlagt økonomiske sanktioner (Specially Designated Nationals) eller USA's 

handelsministeriums liste over personer og enheder, som det er forbudt at gøre forretning med. 

Ved at anvende softwaren accepterer du det foranstående, og du erklærer og garanterer, at du 

ikke befinder dig i eller ledes af en statsborger eller indbygger i et sådant land eller fra sådan en 

liste, og du accepterer, at du ikke vil bruge softwaren i nogen aktiviteter, der er direkte eller 

indirekte relateret til udbredelse af masseødelæggelsesvåben, medmindre det er godkendt i 

henhold til gældende love og forskrifter.  Du anerkender og er yderligere klar over, at bestemte 

funktioner i softwaren såsom kryptering eller autentificering kan være underlagt eksport- og 

importbegrænsninger, og du er ansvarlig for at overholde alle gældende restriktioner og lovkrav.  

 

13. SKADESLØSHOLDELSE 

Du erklærer dig hermed indforstået med at holde WDT og dets licensgivere skadesløse samt 

forsvare og friholde WDT og dets licensgivere for tab og imod enhver og alle former for ansvar, 

erstatningskrav, krav, bøder og udgifter, der opstår som følge af din misligholdelse af 

nærværende aftale. 

 

14. OPHØR  

Uden bindende virkning for andre af WDT's rettigheder har WDT ret til øjeblikkeligt at ophæve 

nærværende aftale herunder uden begrænsning lukning af alle brugerkonti, der er tilknyttet 

serviceydelserne, med eller uden varsel, hvis WDT vurderer, at du ikke overholder dine 

forpligtigelser i henhold til nærværende aftale. Du skal straks efter ophør, indstille all anvendelse 

af softwaren samt destruere alle kopier af softwaren.  

 

15. OVERDRAGELSE 

Du må ikke tildele eller på anden måde lovmæssigt eller på anden vis overføre nærværende 

aftale eller softwaren.  
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16. OPEN SOURCE-SOFTWARE 

Softwaren, der gives i licens ifølge nærværende aftale, kan indeholde "open source"-software 

(computersoftware, der distribueres med en licensaftale, der gør, at computerkoden kan deles, ses 

og ændres af offentligheden).  Begrænsningerne i paragraf 1, 2, 14 og 15 i nærværende aftale 

gælder kun for open source-software, når og i det omfang de ikke er i strid med vilkårene i open 

source-softwarens respektive licens(er). I den udstrækning, det er nødvendigt for at overholde 

vilkårene i den medfølgende open source-softwares respektive licenser stiller WDT den 

nødvendige del af kildekoden til software til rådighed på http://support.wdc.com/ i en periode på 

mindst tre år efter din modtagelse af softwaren fra WDT. WDT leverer ingen support for open 

source-softwaren. 

17. SUPPORT 

Hvis du har spørgsmål til softwaren, kan du besøge WDTs supportforum på 

http://support.wdc.com eller sende en e-mail til WDTs kundesupport via webformularen på 

http://wdc.custhelp.com/app/ask/.   

18. HELE AFTALEN 

Denne aftale udgør den fuldstændige aftale mellem parterne med hensyn til aftalens genstand og 

går forud for alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige aftaler.  

19. LOVVALG; EKSKLUSIVT VÆRNETING TIL SØGSMÅL 

Med undtagelse af paragraf 10 er nærværende aftale underlagt lovgivningen i staten Californien, 

USA uden hensyn til international privatrets bestemmelser.  I tilfælde af en tvist, hvor 

bestemmelserne i paragraf 10 ikke kan gøres gældende, er adskilt fra resten af nærværende aftale 

af en domstol i kompetent jurisdiktion eller du fravælger i henhold til bestemmelserne i paragraf 

10, giver både du og WDT samtykke til, at stats- og føderale domstole i Orange County, 

Californien, USA er eneste jurisdiktion.  

20. FN'S KONVENTION OM AFTALER OM INTERNATIONALE KØB (CISG) 

Nærværende aftale vil ikke være underlagt FNs konvention om aftaler om internationale køb 

(CISG).  

21. INDIVIDUALITET; AFKALD 

Hvis der i henhold til paragraf 10.7 i nærværende aftale er nogen bestemmelse i aftalen, der 

erklæres uden retskraft af en kompetent domstol, skal den pågældende bestemmelse ændres i det 

nødvendige omfang for at give den retskraft, uden at den mister sin hensigt eller adskilles fra 

nærværende aftale, hvis en sådan ændring ikke er mulig. Aftalens øvrige bestemmelser vil fortsat 

være fuldt ud gældende. En af parternes frafaldelse af nogen af aftalens vilkår eller betingelser 

eller eventuel misligholdelse af disse i nogen instans, vil ikke frafalde de gældende vilkår eller 

betingelser eller nogen efterfølgende misligholdelse deraf.  

  

http://support.wdc.com/


 

 11 

22. EFTER OPHØR 

Paragraf 2, 8, 9, 10, 13 og 19 i nærværende aftale og andre bestemmelser i aftalen, der kræver 

eller forventer udførelse efter nærværende aftales ophør, vil blive håndhævet uanset ophør af 

nærværende aftale.  

23. FORCE MAJEURE 

Ingen af parterne vil blive anset for at misligholde eller være ansvarlig for nogen forsinkelse, 

manglende ydelse (undtagen forpligtelsen til at betale) eller afbrydelse i tjeneste, der direkte eller 

indirekte skyldes hændelse uden for deres rimelige kontrol.  
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