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Western Digital sluttbrukerlisensavtale 

 

VIKTIG – LES GRUNDIG.  PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER 

EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING 

PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET FOR Å SØKE 

BOTEMIDDEL HOS EN DOMSTOL OG SETTER TIL SIDE DIN RETT TIL Å DELTA 

I GRUPPESØKSMÅL, GRUPPEVOLDGIFTSAVGJØRELSE ELLER JURYSØKSMÅL 

NÅR DET GJELDER VISSE TVISTER.  

Denne sluttbrukerlisensavtalen (denne "avtalen") er en rettslig kontrakt mellom deg, enten som 

en individuell person eller én enkelt enhet ("du"/"deg") og Western Digital Technologies, Inc., 

dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet "WDT"), og regulerer din bruk av 

programvaren, -tjenestene og tilhørende dokumentasjon online eller elektronisk som WDT har 

offentliggjort, distribuert eller på annen måte gjort tilgjengelig (slik programvare, fastvare, -

tjenester og dokumentasjon og alle eventuelle programvareoppdateringer fra WDT, samlet kalt 

"programvaren") og, hvis det passer, din bruk av programvaren utformet for bruk sammen med 

WDT-maskinvareenheter og -produkter ("WDT-enheter").  Hvis imidlertid WDT-programvare 

eller -tjenester følges av en separat lisensavtale, vil betingelsene i denne avtalen gjelde for din 

bruk av relevant WDT-programvare / relevante WDT-tjenester.  

 

VED Å INSTALLERE, AKTIVERE, KOPIERE ELLER PÅ ANNET VIS BRUKE 

PROGRAMVAREN SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE I 

DENNE AVTALEN SOM ER EN BETINGELSE FOR WDTS LISENSTILDELING TIL 

DEG HERI OG WDTS PERSONVERNPOLICY SLIK DEN ER INKLUDERT VED 

HENVISNING I PARAGRAF 5. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I BESTEMMELSENE I 

DENNE AVTALEN OG WDTS PERSONVERNPOLICY, SKAL DU IKKE 

INSTALLERE, AKTIVERE, KOPIERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.  
 

Med unntak av det som er bestemt i paragraf 10 heri, skal denne avtalen når som helst kunne bli 

endret fra WDTs side. Eventuelle endringer vil imidlertid ikke være bindende for deg med 

mindre du uttrykkelig samtykker i endringene.   

 

1. LISENSGIVNING OG RESTRIKSJONER 

Programvaren er lisensiert til deg, ikke solgt. Underlagt bestemmelsene i denne avtalen tildeler 

WDT deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar og gjenkallelig 

lisens til å bruke programvaren til dine personlige eller interne formål og å ta et rimelig antall 

kopier av programvaren for slik bruk.   

  

Du erkjenner og samtykker i at du ikke vil gjøre det mulig for andre å (a) reprodusere 

programvaren unntatt slik det uttrykkelig er tillatt i paragraf 1; (b) modifisere, tilpasse, oversette 

eller skape noen slags avledede arbeider av programvaren; (c) forsøke å omgå eller deaktivere 

programvaren eller noen av de tekniske egenskapene eller målene i programvaren, herunder, men 

ikke begrenset til, tilgangskontroller eller metoder for vern av opphavsrett, ved noe slags 

hjelpemiddel eller på noe vis; (d) forsøke å utføre dekompilering, demontering, omvendt 

utvikling eller på annen måte forsøke å trekke ut kildekoden for programvaren; (e) distribuere, 
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hindre, selge, leie/lease, viderelisensiere eller på annet vis overføre, offentliggjøre eller røpe 

programvaren til en tredjepart; (f) fjerne eller endre varemerke, logo, merknader om opphavsrett 

eller annen eiendomsrett, tegnforklaringer, symboler eller merkelapper i eller på programvaren 

eller brukt i forbindelse med programvaren; eller (g) bruke programvaren på noen slags måte 

som er med på å krenke tredjeparts immaterielle eiendomsrettigheter, herunder uten begrensning 

opphavsrettigheter, handelshemmeligheter og patenter eller gjeldende lovverk i de 

jurisdiksjonene der du bruker programvaren, herunder uten begrensning æreskrenkinger, 

bakvaskelser, uanstendigheter og personvernrelatert skadeforvoldelse.  

 

2. RETTIGHETSFORBEHOLD 

Du erkjenner at programvaren er beskyttet av opphavsrettigheter og andre rettigheter knyttet til 

immaterielle eiendoms- og proprietærrettigheter. WDT og dets tredjeparts lisensgivere 

("lisensgivere") forbeholder seg alle slike rettigheter hva gjelder programvaren unntatt lisensen 

uttrykkelig gitt deg i paragraf 1. Du erkjenner at unntatt for en slik uttrykt lisens som nevnt i 

paragraf 1, er ingen rettighet, eiendomsrett, interesse eller lisens til eller for programvaren, 

verken underforstått, ved passivitetsvirkning eller på annen måte, gitt, tildelt eller overført til 

deg. Du samtykker i ikke å iverksette tiltak som på noe vis forstyrrer WDTs eller dets 

lisensgiveres rettigheter hva gjelder programvaren.   

 

3. BRUK AV ANDRE ENHETER ENN WDT-ENHETER 

I noen tilfeller kan programvaren brukes sammen med enheter produsert av andre juridiske 

enheter enn WDT ("ikke-WDT-enheter").  Du erkjenner og samtykker i at WDT ikke gir noen 

forsikringer eller garantier når det gjelder kvaliteten eller kapasiteten til slike ikke-WDT-enheter.  

Du erkjenner at WDT kan gi støtte ved noen ikke-WDT-enheter og ikke andre. WDT garanterer 

ikke at programvaren vil være kompatibel eller bli værende kompatibel med slike ikke-WDT-

enheter. 

 

4. OPPDATERINGER; AUTOMATISKE FUNKSJONER 

Du erkjenner at WDT ikke har noen plikt til å gi deg noen slags support for oppdateringer (som 

definert nedenfor) til programvaren. WDT skal imidlertid når som helst kunne frigi oppdaterte 

versjoner av programvaren, og programvaren skal automatisk kunne koble til WDTs eller en 

tredjeparts servere via Internett for å sjekke mulige oppdateringer til programvaren slik som 

feilopprettinger, programforbedringer, oppgraderinger, tilleggsfunksjoner eller utvidede 

funksjoner, plug-ins og nye versjoner (samlet kalt "oppdateringer") og skal enten kunne (a) 

automatisk oppdatere elektronisk den versjonen av programvaren du bruker på din personlige 

enhet, eller (b) gi deg muligheten til å laste ned slike oppdateringer manuelt. Ved å installere 

programvaren og ikke deaktivere automatiserte søk etter oppdateringer, hvis dette er aktuelt, 

samtykker du og godtar med dette automatisk å anmode om og motta oppdateringer fra WDTs 

eller tredjeparters servere, og at vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen skal gjelde alle slike 

oppdateringer.   

5. INFORMASJON SOM SAMLES INN AUTOMATISK AV WDT 

Programvaren skal kunne inneholde automatiske kommunikasjonsfunksjoner som viderebringer 

ikke-personlig identifiserbar informasjon til WDTs og tredjeparters dataanalytikerleverandører i 
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forbindelse med driften av programvaren.  For mer informasjon om hvordan WDT og dets 

tredjeparts dataanalytikk samler inn og bruker informasjon via programvaren se WDTs 

personvernpolicy på http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx. 

Personvernpolicyen er integrert i denne avtalen ved henvisning. Ved å samtykke i 

bestemmelsene i denne avtalen samtykker du i bestemmelsene i WDTs personvernpolicy.  Hvis 

du ikke samtykker i bestemmelsene i denne personvernpolicyen, skal du ikke bruke 

programvaren. 

6. REGISTRERINGSINFORMASJON 

Som en del av registreringsprosessen for programvare eller WDT-enhet skal WDT kunne be om 

registreringsrelatert informasjon, herunder, uten begrensning, din e-postadresse, ditt navn, 

brukernavn eller passord. Ved å gi denne informasjonen samtykker du i at slik informasjon 

samles inn og brukes av WDT for å gi ikke-reklamerelatert kommunikasjon hva gjelder WDT-

enheten kjøpt sammen med programvaren, herunder meldinger om oppdateringstilgjengelighet, 

produkttilbakekallinger og sikkerhetsbekymringer. WDTs bruk av informasjon som innhentes fra 

deg i forbindelse med registreringen, eller som du på annen måte gir til WDT i forbindelse med 

WDTs programvare eller WDT-enheter, skal reguleres av WDTs personvernpolicy. 

Du samtykker i at du skal holde opplysningene om brukernavn og passord konfidensielle og 

påtar deg alt ansvar for eventuelt tap, tyveri eller annen ødeleggelse av data som resultat av 

tilgang til din konto via bruk av ditt brukernavn og passord. 

7. TREDJEPARTSINNHOLD OG TJENESTELEVERANDØRER 

Din bruk av programvaren skal kunne tillate deg å laste ned og bruke tredjeparts programvare 

eller koble til tredjeparts innhold aksessert gjennom programvaren (slik tredjepartsprogramvare 

og innhold samlet: "tredjepartsinnhold").  Du erkjenner også at alt tredjepartsinnholdet er 

eiendommen til de gjeldende tredjepartsinnholdseierne og vil kunne være beskyttet gjennom 

gjeldende opphavsrettslige og andre rettigheter om immaterielle eiendomsrettigheter. Du tillates 

ikke på noe vis å bruke noe slags tredjepartsinnhold som ikke er blitt autorisert av gjeldende 

tjenesteleverandør ("tjenesteleverandør") eller tredjepartsinnholdseier. Du erkjenner at du vil 

kunne bli pålagt å inngå en separat avtale med en tjenesteleverandør eller tredjepartsinnholdseier 

eller etterleve en tjenesteleverandørs bestemmelser eller vilkår for bruk for å kunne aksessere 

eller få rett til å aksessere visse tredjepartsinnhold. Det er ditt ansvar å sørge for at din bruk av 

programvaren for å aksessere, reprodusere, vise frem eller på annen måte bruke 

tredjepartsinnhold, ikke krenker en tredjeparts immaterielle eiendomsrettigheter. 

 

8. GARANTIFRASIGELSE 

PROGRAMVAREN STILLES TIL RÅDIGHET FOR DEG "SLIK DEN ER" UTEN 

GARANTIER AV NOE SLAG. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL 

GJELDENDE LOVVERK, FRASKRIVER WDT OG DETS LISENSGIVERE SEG ALLE 

GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, UTEN 

BEGRENSNING, ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER I FORBINDELSE MED 

SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG BRUDD PÅ TREDJEPARTS 

IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETER ELLER VIRUSFRIHET, SAMT ENHVER 

GARANTI ANGÅENDE SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN OG AKTUALITETEN AV 

PROGRAMVAREN. WDT GARANTERER IKKE AT PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx
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ALLE KRAVENE DINE, ELLER AT DEN ER FEILFRI. WDT GARANTERER IKKE AT 

BRUK AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE KONTINUERLIG OG AVBRUDDSFRI, OG 

WDT SKAL IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE AVBRUDD 

ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA PROGRAMVAREN.  ALL RISIKO 

SOM OPPSTÅR VED BRUK AV ELLER YTELSE FRA PROGRAMVAREN LIGGER HOS 

DEG. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT PROGRAMVARE, MATERIALER ELLER 

DATA SOM ER LASTET NED ELLER PÅ ANNET VIS SKAFFET TIL VEIE VED BRUKEN 

AV PROGRAMVAREN, SKJER ETTER DITT EGET SKJØNN OG PÅ DIN EGEN RISIKO, 

OG AT DU SKAL VÆRE ENEANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADE PÅ DIN 

DATAMASKIN ELLER ENHET ELLER DITT NETTVERK, HERUNDER, UTEN 

BEGRENSNING, EVENTUELLE TAP ELLER ØDELEGGELSER AV DATA. DEN 

FORANSTÅENDE GARANTIFRASIGELSEN SKAL IKKE MODIFISERE, UTLEGGE 

ELLER ENDRE DEN GJELDENDE GARANTIEN SOM ER KNYTTET TIL DIN 

EVENTUELLE BRUK AV WDT-ENHETER. 

WDT GIR IKKE NOEN SLAGS FORSIKRINGER OM OG FRASIER SEG ALLE 

GARANTIER HVA GJELDER EVENTUELT TREDJEPARTSINNHOLD, EVNETUELLE 

IKKE-WDT-ENHETER ELLER HANDLINGENE ELLER UNNLATELSENE TIL EN 

TJENESTELEVERANDØR ELLER TREDJEPARTSINNHOLDSEIER.  WDT ER IKKE 

ANSVARLIGE FOR Å UNDERSØKE ELLER EVALUERE INNHOLDET, 

NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, AKTUALITETEN, GYLDIGHETEN, 

COPYRIGHTSAMSVARET, LOVLIGHETEN, ANSTENDIGHETEN, KVALITETEN PÅ 

ELLER ANDRE ASPEKTER VED TREDJEPARTINNHOLD. WDT, WDTS ANSATTE, 

MEDLEMMER OG DATTERSELSKAPER GARANTERER IKKE OG SKAL IKKE HA 

NOEN/NOE FORPLIKTELSE ELLER ANSVAR OVERFOR DEG ELLER NOEN ANDRE 

FOR EN TREDJEPARTS MATERIALER ELLER NETTSTEDER, ELLER FOR MULIGE 

ANDRE MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER SOM 

AKSESSERES VIA PROGRAMVAREN. I DEN GRAD DU VELGER Å BRUKE ELLER FÅ 

TILGANG TIL TREDJEPARTINNHOLD VIA PROGRAMVAREN, SKJER DET PÅ DITT 

EGET INITIATIV OG DU ER ANSVARLIG FOR SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER, 

HERUNDER, UTEN BEGRENSNING, GJELDENDE LOKALE LOVER OG LOVER OM 

PERSONVERN OG INNHENTING AV DATA.   

 

9. ANSVARSBEGRENSNING 

I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, HAR IKKE WDT 

ELLER DERES LISENSGIVERE NOE SOM HELST ANSVAR FOR FØLGESKADER, 

TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFERETTSLIGE ELLER ANDRE TYPER 

SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, AVANSETAP, 

FORRETNINGSAVBRUDD, DATATAP, DATASYSTEMFEIL, FUNKSJONSFEIL ELLER 

ANDRE ØKONOMISKE TAP SOM ER KNYTTET TIL ELLER MÅTTE OPPSTÅ FRA 

DENNE AVTALEN ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE 

PROGRAMVAREN, WDT-ENHETER, SAMT TREDJEPARTINNHOLD, ELLER 

EVENTUELLE IKKE-WDT-ENHETER, SELV OM WDT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ 

MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. FORDI ENKELTE JURISDIKSJONER IKKE 

TILLATER UNNTAK FRA ELLER BEGRENSNINGER AV ANSVAR FOR PÅFØLGENDE 

SKADER, KAN DET VÆRE AT BEGRENSINGEN FORAN IKKE GJELDER FOR DEG. 

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL WDTS SAMLEDE 
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ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN 

ELLER PROGRAMVAREN OVERSTIGE 25 USD. DE FOREGÅENDE 

BEGRENSNINGENE, UNNTAKENE OG FRASKRIVELSENE GJELDER I LOVENS 

LENGSTE UTSTREKNING, SELV OM DET GRUNNLEGGENDE FORMÅLET MED 

ERSTATNINGEN IKKE OPPNÅS. 

WDT ER IKKE ANSVARLIG ELLER FORPLIKTET PÅ GRUNN AV MULIG INFISERING 

AV, KONTAMINERING AV, ELLER SKADE PÅ SYSTEMET DITT ELLER 

FORSINKELSER, UNØYAKTIGHETER, FEIL ELLER UNNLATELSER SOM OPPSTÅR 

FRA ELLER I RELASJON TIL DIN BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER WDT-

ENHETENE.  PROGRAMVAREN ER IKKE BEREGNET FOR BRUK I 

KJERNEKRAFTVERK, FLYNAVIGASJONS-, ELLER KOMMUNIKASJONS- ELLER 

LUFTTRAFIKKONTROLLSYSTEMER ELLER ANNET MASKINERI HVOR FEIL I 

PROGRAMVAREN VIL KUNNE FØRE TIL DØD, SKADE PÅ PERSON ELLER 

ALVORLIGE, FYSISKE SKADER ELLER MILJØØDELEGGELSER.  

10. TVISTER, BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT OG FRASIGELSE AV 

GRUPPESØKSMÅL OG GRUPPEVOLDGIFTSPROSESS     

  

10.1 Tvister.  Bestemmelsene i denne paragraf 10 skal gjelde for alle tvister mellom 

deg og WDT.  I forbindelse med denne paragraf 10 og betinget av de unntakene som er gitt i 

denne paragraf 10.1 skal "tvist" bety ethvert krav eller søksmål mellom deg og WDT som 

oppstår under eller i forbindelse med programvaren, WDT-enheter, denne avtalen eller andre 

transaksjoner som omfatter deg og WDT, om det er kontraktsmessig, som garanti, feiltolkning, 

bedrageri, forordning eller noen annen juridisk eller rimelig grunn og skal fortolkes slik at de gis 

bredest mulig mening tillatt i henhold til lovverket.  DU OG WDT ENES OM AT "TVIST" 

SOM DEFINERT I DENNE AVTALEN, IKKE SKAL OMFATTE NOEN KRAV ELLER 

SØKSMÅL FRA DEG ELLER WDT I FORBINDELSE MED (A) URETTMESSIG 

TILEGNELSE AV HANDELSHEMMELIGHET, (B) PATENTKRENKELSE, (C) 

OPPHAVSRETTSKRENKELSE ELLER -MISBRUK OG (D) 

VAREMERKEKRENKELSE ELLER -SVEKKELSE. VIDERE SAMTYKKER DU, 

UAVHENGIG AV PARAGRAF 10.6, I AT EN DOMSTOL, IKKE 

VOLDGIFTSDOMMEREN, KAN FASTSLÅ HVORVIDT ET KRAV FALLER INN 

UNDER DISSE FIRE UNNTAKENE. 

10.2 Bindende voldgift.  Du og WDT enes videre om å (a) voldgiftsbehandle alle 

tvister mellom partene etter de bestemmelsene som er gitt heri; (b) at denne avtalen bevarer 

minnet om en interdelstatlig handelsvirksomhet; (c) at Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et 

seq.) regulerer fortolkningen og håndhevelsen av denne paragraf 10; og (d) at denne paragraf 10 

skal gjelde utover opphøret av denne avtalen.  Voldgift innebærer at du frasier deg retten til 

en dommer eller jury under en rettsforhandling, og at dine ankemuligheter er begrenset. 

Voldgiftsdomstolen kan tilkjenne deg de samme erstatningene som det en domstol med behørig 

domsmyndighet ville ha kunnet, og kan tilkjenne deklaratorisk eller preseptorisk botemiddel kun 

i favør av den individuelle parten som søker oppreisning og kun i den utstrekning som er 

nødvendig for å gi botemiddel garantert ved denne partens individuelle krav. Dessuten kan 

kostnadene til voldgift i enkelte tilfeller overskride saksomkostningene, og retten til opplysning 

kan være mer begrenset ved voldgift enn i rettssalen. Beslutningen fra voldgiftsdomstolen skal 

være endelig og eksekverbar i enhver domstol med domsmyndighet over partene.   
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10.3 Småkravsdomstol.  Uavhengig av det foranstående skal du kunne bringe et 

individuelt søksmål inn for småkravsdomstolen i din delstat eller kommune hvis søksmålet kun 

pågår for den domstolen. 

10.4 Melding om tvist. Hvis det oppstår en tvist, må du eller WDT først sende en 

melding til den annen part om tvisten som må inneholde en skriftlig erklæring med navnet, 

adressen og kontaktinformasjonen til den parten som avgir den, de fakta som danner grunnlaget 

for tvisten og det botemiddel som begjæres ("Meldingen om tvist"). Meldingen om tvist til WDT 

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

Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, USA. ("Meldingsadresse om tvist til WDT").  

Meldingen om tvist til deg vil bli sendt med rekommandert post til den siste adressen vi har i 

arkivet eller ellers i våre opptegnelser om deg. Hvis du og WDT ikke oppnår en avtale om å løse 

tvisten innen seksti (60) dager etter at meldingen om tvist er mottatt, kan du eller WDT 

påbegynne en voldgiftsrettergang i samsvar med paragraf 10.  Etter innsending og mottak av 

meldingen om tvist, enes hver av oss om å handle i god tro og forsøke å løse tvisten før voldgift 

påbegynnes. 

10.5 FRASIGELSE AV GRUPPESØKSMÅL OG GRUPPEVOLDGIFT.  DU OG 

WDT ENES OM AT HVER PART KUN SKAL KUNNE FREMME TVISTER MOT DEN 

ANDRE PARTEN SOM ENKELTPERSON OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER 

GRUPPEMEDLEM I EN PÅSTÅTT GRUPPERETTERGANG ELLER 

REPRESENTATIV RETTERGANG, HERUNDER UTEN BEGRENSNING FØDERALE 

ELLER DELSTATLIGE GRUPPESØKSMÅL ELLER 

GRUPPEVOLDGIFTSSAKER.  FØLGELIG SKAL EN VOLDGIFTSDOMSTOL 

UNDER VOLDGIFTSPROSEDYRENE FASTSATT I DENNE PARAGRAFEN IKKE 

KOMBINERE ELLER KONSOLIDERE MER ENN ÉN PARTS KRAV UTEN 

SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ALLE BERØRTE PARTER I 

VOLDGIFTSRETTERGANGEN. 

10.6 Voldgiftsprosedyre.  Hvis en part velger å påbegynne voldgiftssak, skal 

voldgiftssaken reguleres av reglene til JAMS [Judicial Arbitration and Mediation Services] som 

gjelder når voldgiftssaken igangsettes ("JAMS-reglene"), og som finnes på 

http://www.jamsadr.com eller ved å ringe 1-800-352-5267 og etter reglene fastsatt i denne 

avtalen. Hvis det er konflikt mellom JAMS-reglene og de reglene som er fastsatt i denne avtalen, 

skal de reglene som er fastsatt i denne avtalen gjelde. Du skal i en voldgiftssak kunne legge ned 

påstand om alle slags botemidler som ellers er tilgjengelig for deg i henhold til føderalt og 

delstatlig eller lokalt lovverk. Alle tvister skal løses av én enkelt, nøytral voldgiftsdommer, og 

begge parter skal ha rimelig mulighet til å delta i valget av voldgiftsdommer.  

Voldgiftsdommeren er bundet av bestemmelsene i denne avtalen. Voldgiftsdommeren, ikke 

føderale, statlige eller lokale domstoler eller byråer, skal ha eksklusiv myndighet til å løse alle 

konflikter som oppstår på grunnlag av eller i tilknytning til tolkningen, relevansen, 

gjennomførbarheten eller utformingen av denne avtalen, herunder, uten begrensning, krav om at 

alle eller deler av denne avtalen er ugyldig eller kan bli ugyldig. Uavhengig av dette omfattende 

myndighetsområdet til voldgiftsdommeren kan en domstol avgjøre det begrensede spørsmålet 

om hvorvidt et krav eller søksmål skyldes (a) urettmessig tilegnelse, (b) patentovertredelser, (c) 

overtredelser eller misbruk av opphavsrett eller (d) overtredelser eller svekkelse i tilknytning til 

varemerker, som ikke omfattes av definisjonen av "tvister" i paragraf 10.1.   Voldgiftsdommeren 

skal ha myndighet til å innvilge et hvilken som helst botemiddel som kan brukes ved en domstol 
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i henhold til lov eller med rimelighet. Voldgiftsdommerens avgjørelse skal være bindende for 

partene og kan trekkes inn som kjennelsesgrunnlag ved en hvilken som helst kompetent domstol. 

Du skal kunne velge å være med på voldgiftshøringene via telefon.  Voldgiftshøringer som ikke 

gjennomføres via telefon, skal gjennomføres på et sted som er rimelig tilgjengelig fra din 

hovedadresse eller i Orange County i California, etter hva du velger.  

(a) Påbegynnelse av voldgiftsforhandlinger.  Hvis enten du eller WDT 

beslutter å voldgiftsbehandle en tvist, enes vi om følgende prosedyre: 

(i) Skrive en begjæring om voldgiftsbehandling. Kravet må inneholde 

en beskrivelse av tvisten og erstatningsbeløpet det legges ned påstand om. Du kan finne 

et eksemplar av en begjæring om voldgiftsbehandling på http://www.jamsadr.com 

("Begjæring om voldgiftsbehandling"). 

(ii) Send tre eksemplarer av begjæringen om voldgiftsbehandling pluss 

riktig saksgebyr til:   

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, U.S.A.   

 

(iii) Send ett eksemplar av begjæringen om voldgiftsbehandling til den 

andre parten på den samme adressen som meldingen om tvist eller som ellers er godtatt 

av partene. 

(b) Høringsavgjørelse.  For alle høringsavgjørelser skal voldgiftsdomstolen 

utstede en skriftlig beslutning som forklarer de vesentligste funnene og konklusjonene en 

eventuell avgjørelse hviler på.  Under voldgiftsbehandlingen skal et eventuelt oppgjørstilbud 

fremsatt av deg eller WDT ikke røpes for voldgiftsdomstolen før etter at voldgiftsdomstolen 

fastsetter et eventuelt beløp som du eller WDT er berettiget til. Oppdagelsen eller delingen av 

ikke-privilegert informasjon relevant for tvisten, skal kunne tillates under voldgiftsbehandlingen. 

Partene skal holde voldgiftsbehandlingen og avgjørelsen konfidensiell, unntatt i den grad 

fremlegging måtte være nødvendig for å forberede eller gjennomføre rettsbehandling av 

voldgiftssaken, eller unntatt i den grad fremlegging måtte være nødvendig i forbindelse med 

søknad om prejudisiell tilkjennelse, en juridisk innsigelse mot en avgjørelse eller dennes 

fullbyrdelse, eller med mindre annet er påkrevd ved lov eller etter rettslig avgjørelse. 

(c) Voldgiftsbehandlingsgebyr.  WDT skal betale eller eventuelt refundere 

deg for JAMS-innsendinger, -administrasjon og voldgiftsbehandlingsgebyrer for enhver 

voldgiftsbehandling som påbegynnes (av deg eller WDT) i samsvar med bestemmelsene i denne 

avtalen.   

(d) Avgjørelse i din favør.  I tvister der du eller WDT krever USD 75 000 

eller mindre i skadeserstatning eksklusive advokatsalærer, vil WDT, hvis voldgiftsdommeren 

beslutter at du skal tildeles et beløp som er høyere enn WDTs seneste tilbud, for å løse tvisten (i) 

betale deg USD 1000 eller beløpet som blir tildelt deg, avhengig av hva som er høyest; (ii) betale 

deg to ganger størrelsen på dine rimelige advokatsalærer, hvis aktuelt; og (iii) refundere deg for 

eventuelle utlegg (herunder ekspertvitnehonorarer og -kostnader) som din advokat med 

rimelighet påføres for å forberede og forfølge saken under voldgiftsbehandlingen.  Bortsett fra 
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det som skriftlig er avtalt mellom deg og WDT, skal voldgiftsdomstolen fastsette størrelsen på 

gebyrer/honorarer, kostnader og utlegg som WDT skal betale i henhold til denne paragraf 

10.6(d).   

(e) Advokatsalærer.  WDT vil ikke kreve sine advokatsalærer og utlegg for en 

eventuell voldgiftsbehandling som påbegynnes og involverer en tvist i henhold til denne avtalen.  

Din rett til advokatsalærer og -utlegg i henhold til paragraf 10.6(d) foran begrenser ikke din rett 

til advokatsalærer og -utlegg i henhold til gjeldende lovverk. Uavhengig av det foranstående skal 

voldgiftsdomstolen ikke kunne tildele dobbelte advokatsalærer og -utlegg. 

(f) Bortvalg.  Du skal kunne velge bort (unnta deg selv) den endelige, 

bindende, individuelle voldgiftsprosedyren og frasigelsen av gruppesøksmål og representative 

søksmål spesifisert i denne avtalen ved å sende et skriftlig brev til WDTs meldingsadresse innen 

tretti (30) dager fra din aksept av denne avtalen (herunder, uten begrensning, kjøp, nedlasting, 

installering av programvaren eller annen anvendelig bruk av WDT-enheter, -produkter og -

tjenester) som angir (i) ditt navn, (ii) din postadresse og (iii) din begjæring om å bli unntatt fra 

den endelige, bindende, individuelle voldgiftsprosedyren og frasigelsen av gruppesøksmål og 

representativt søksmål spesifisert i denne paragraf 10. Hvis du bortvelger i samsvar med den 

prosedyren som er beskrevet foran, skal alle andre bestemmelser fortsatt gjelde, herunder kravet 

om å gi forhåndsmelding om tvist.  

10.7 Tillegg til paragraf 10.  Uavhengig av mulige bestemmelser heri om det 

motsatte, enes du og WDT om at hvis WDT gjør eventuelle, fremtidige endringer i prosedyren 

for tvisteløsning og frasigelsesbestemmelsene for gruppesøksmål (annet enn en endring av 

WDTs adresse) i denne avtalen, vil WDT innhente ditt samtykke til slike endringer. Ved å avvise 

fremtidige endringer samtykker du i at du vil voldgiftsbehandle en eventuell tvist mellom oss i 

samsvar med betydningsinnholdet i denne paragraf 10. 

10.8 Fraskillelse.  Hvis en bestemmelse i denne paragraf 10 anses å være 

ugjennomførbar, skal denne bestemmelsen fraskilles, og det gjenværende av avtalen skal fortsatt 

ha virkning og full kraft. Det foranstående skal ikke gjelde forbudet mot gruppesøksmål eller 

representativt søksmål som bestemt i paragraf 10.5. Hvis paragraf 10.5 anses å være 

ugjennomførbar, skal hele paragraf 10 (men kun paragraf 10) være ugyldig. 

11. BEGRENSNINGER FOR USAS MYNDIGHETER  
 

Programvaren er kommersiell datamaskinprogramvare slik termen beskrives i 48 C.F.R. §2,101. 

Følgelig, hvis du representerer en offentlig etat i USA eller en leverandør til en slik, mottar du 

bare de rettighetene hva gjelder programvaren som gis til alle sluttbrukere under lisens, i samsvar 

med (a) 48 C.F.R. §227.7201 til og med 48 C.F.R. §227.7204, når det gjelder USAs 

forsvarsdepartement og dets leverandører, eller (b) 48 C.F.R. §12.212, når det gjelder alle andre 

lisenstakere for USAs regjering og dens leverandører. 

 

12. EKSPORT-/IMPORTRESTRIKSJONER 
 

WDT gir ingen forsikringer om at programvaren er egnet for bruk i det landet du bruker den. Du 

erkjenner at ingen del av programvaren eller underliggende informasjon eller teknologi skal 

kunne bli lastet ned eller på annet vis eksportert eller reeksportert til (eller til borgere av eller 
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beboere i) land eller regioner som er underlagt USAs handelsembargo (for tiden Iran, Cuba, 

Syria, Nord-Korea, Sudan og Krimregionen) eller noen på USAs myndigheters liste over 

bekymringsverdige parter, herunder det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt 

angitte borgere eller USAs handelsdepartements tabell over nektede bestillinger. Ved å bruke 

programvaren samtykker du i det foranstående og forsikrer og garanterer at du ikke befinner deg 

hos eller er under kontroll av en borger eller beboer i noe slikt land eller noen på en slik liste. Du 

samtykker videre i at du ikke vil bruke programvaren i aktiviteter som er direkte eller indirekte 

relatert til utsetting av masseødeleggelsesvåpen, bortsett fra det som er tillatt i henhold til 

relevante lover og forordninger.  Videre erkjenner og forstår du at visse egenskaper ved 

programvaren, som kryptering og autentisering, vil kunne være underlagt viktige restriksjoner 

hvis du transporterer programvaren fra det landet der den er levert, og du er ansvarlig for å 

etterleve alle gjeldende restriksjoner.  

 

13. SKADESLØSHOLDELSE 

Du samtykker herved i å skadesløsholde, forsvare og holde WDT og dets lisensgivere utenfor 

enhver fare overfor alt ansvar, alle krav, fordringer, bøter og utlegg (herunder rimelige 

advokatsalærer og -kostnader) som oppstår fra eventuelle brudd på denne avtalen fra din side. 

 

14. OPPHØR  

Uten prejudikatvirkning overfor mulige andre rettigheter WDT har, har WDT rett til umiddelbart 

å terminere denne avtalen, herunder, uten begrensning, opphør av enhver brukerkonto tilknyttet 

programvaren, med eller uten varsel hvis du unnlater å etterleve dine plikter i henhold til denne 

avtalen. Ved opphøret må du straks stanse all bruk av programvaren, og du må slette alle kopiene 

av programvaren.  

 

15. OVERFØRING 

Du har ikke rett til, verken ved lovvirkning eller på annet vis, å overdra eller på annet vis 

overføre denne avtalen eller programvaren. 

16. ÅPEN KILDE-PROGRAMVARE 

Programvaren som er lisensiert herunder, skal kunne omfatte "åpen kilde"-programvare 

(datamaskinprogramvare som distribueres i henhold til en lisensieringsordning som bestemmer at 

datamaskinkoden kan deles, ses på og modifiseres av allmennheten).  Restriksjonene i paragraf 

1, 2, 14 og 15 i denne avtalen gjelder kun slik åpen kilde-programvare hvis og i den utstrekning 

de ikke strider mot bestemmelsene i slik åpen kilde-programvares respektive lisens(er). I den 

grad det er nødvendig for å overholde vilkårene i medfølgende åpen kilde-programvares 

respektive lisenser, gjør WDT tilgjengelig den nødvendige delen av programvarens kildekode på 

http://support.wdc.com/ i en periode på minst tre år etter at du mottar programvaren fra WDT. 

WDT gir ingen støtte for åpen kilde-programvare. 
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17. STØTTE 

Har du spørsmål om programvaren, kan du besøke WDTs støtteforum på http://support.wdc.com 

eller sende en e-post til WDTs kundestøtte ved bruk av nettformularet på 

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

18. HELE AVTALEN 

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene vedrørende det saken gjelder og har prioritet 

foran alle tidligere og samtidige muntlige eller skriftlige overenskomster.  

19. GJELDENDE LOV; EKSKLUSIVT STED FOR MEGLING 

Bortsett fra paragraf 10 skal denne avtalen reguleres av lovverket i delstaten California uten 

hensyntagen til bestemmelsene om lovkonflikter.  Hvis det oppstår en tvist der bestemmelsene i 

paragraf 10 ikke kan brukes, er fraskilt fra resten av avtalen av en domstol med kompetent 

domsmyndighet eller bortvelges i samsvar med bestemmelsene i paragraf 10, samtykker både du 

og WDT i eksklusiv domsmyndighet for de delstatlige og føderale domstoler som befinner seg i 

Orange County i California.  

20. FNS KONVENSJON OM KONTRAKTER FOR INTERNASJONALT 

VARESALG [UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE 

INTERNATIONAL SALE OF GOODS]. 

Denne avtalen skal ikke reguleres av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg 

[United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods].  

21. FRASKILLELSE; FRASIGELSE 

Betinget av paragraf 10.7 heri, og hvis en bestemmelse i denne avtalen anses ugjennomførbar av 

en domstol med kompetent domsmyndighet, skal en slik bestemmelse modifiseres i den 

utstrekning som trengs for å gjøre den gjennomførbar uten at dens intensjon går tapt eller 

fraskilles fra denne avtalen hvis ingen slik modifikasjon er mulig, og andre bestemmelser i denne 

avtalen skal fortsatt ha full virkning og kraft. En frasigelse fra en av partene av en bestemmelse 

eller et vilkår i denne avtalen eller et eventuelt brudd på slike i ett enkelttilfelle, skal ikke være 

en frasigelse av slik bestemmelse eller slikt vilkår eller et etterfølgende brudd på samme.  

22. FORTSATT EKSISTENS 

Paragraf 2, 8, 9, 10, 13 og 19 i denne avtalen samt eventuelle andre bestemmelser i denne avtalen 

som krever eller betinger ytelse etter opphøret av denne avtalen, skal være gjennomførbare 

uavhengig av slikt opphør.  

23. FRITATTE YTELSER 

Ingen av partene skal være i mislighold eller være forsinket eller være ansvarlig for eventuell 

forsinkelse, unnlatelse av ytelse (med unntak av betalingsplikten) eller avbrytelse av tjeneste som 

følger direkte eller indirekte av en årsak som ligger utenfor deres rimelige kontroll.  
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24. APPLE-ENHETSSPESIFIKKE BESTEMMELSER 

Uavhengig av om det måtte stå noe annet i denne avtalen, skal din bruk av programvaren med 

Apple, Inc. ("Apple")-enheter være underlagt følgende tilleggsbetingelser i dette avsnitt 24.  Du 

samtykker i og erkjenner at: (a) denne avtalen inngås bare mellom deg og WDT, ikke med 

Apple. WDT, ikke Apple, har det hele og fulle ansvar for programvaren og innholdet i den i den 

grad det er beskrevet i denne avtalen; (b) lisensen i paragraf 1 i denne avtalen er en ikke-

overførbar lisens til å bruke programvaren på et hvilket som helst Apple iOS-produkt du eier 

eller kontrollerer og som tillatt av bruksreglene i servicevilkårene for Apple App Store, bortsett 

fra at programvaren kan aksesseres, erverves og brukes av andre kontoer i tilknytning til 

kjøperen via Apple Family Sharing; (c) WDT har det hele og fulle ansvar for å stille til rådighet 

vedlikeholds- og supporttjenester for programvaren i den grad det er spesifisert i denne avtalen 

eller som krevet i henhold til relevant lovgivning. Apple har ingen plikt til å levere vedlikehold 

eller support i tilknytning til programvaren; (d) hvis programvaren ikke er i samsvar med 

relevant garanti, kan du varsle Apple. Apple vil da refundere kjøpsprisen for programvaren til 

deg; og at, så langt relevant lovgivning tillater det, skal Apple ikke ha noen andre 

garantiforpliktelser når det gjelder programvaren. Alle andre krav, tap, (erstatnings)ansvar, 

skader, kostnader eller utgifter som kan tilskrives manglende samsvar med en garanti, hvis 

relevant og ikke frasagt heri, skal være WDTs hele og fulle ansvar; (e) i den grad det ikke 

allerede er fraskrevet i denne avtalen og i henhold til paragraf 10 er WDT, ikke Apple, ansvarlig 

for å behandle krav fra deg eller tredjeparter i tilknytning til programvaren eller din besittelse 

og/eller bruk av programvaren inkludert, men ikke begrenset til, (i) krav om produkterstatning, 

(ii) krav som skyldes at programvaren ikke er i samsvar med relevante juridiske eller 

lovbestemte krav, (iii) krav som oppstår på grunnlag av kundebeskyttelse eller lignende 

lovgivning og (iv) krav i tilknytning til rettigheter angående intellektuell eiendom. I slike tilfeller 

skal WDT, ikke Apple, ha det hele og fulle ansvar for undersøkelse, forsvar, behandling og 

kvittering av eventuelle slike krav; og (f) Apple samt Apples datterselskaper er 

tredjepartsbenefisienter for denne avtalen, og at hvis du aksepterer vilkårene og betingelsene i 

denne avtalen, skal Apple ha rett (og vil bli ansett å ha akseptert retten) til å håndheve denne 

avtalen i forhold til deg som en tredjepartsbenefisient. 

 

4078-705076-H03 august 2015 

  


	1. LISENSGIVNING og restriksjoner
	2. RETTIGHETSFORBEHOLD
	3. Bruk av andre enheter enn WDT-enheter
	4. OPPDATERINGER; Automatiske funksjoner
	Du erkjenner at WDT ikke har noen plikt til å gi deg noen slags support for oppdateringer (som definert nedenfor) til programvaren. WDT skal imidlertid når som helst kunne frigi oppdaterte versjoner av programvaren, og programvaren skal automatisk kun...
	5. Informasjon som samles inn automatisk av WDT
	6. REGISTRERINGSINFORMASJON
	7. Tredjepartsinnhold og tjenesteleverandører
	8. GARANTIFRASIGELSE
	PROGRAMVAREN STILLES TIL RÅDIGHET FOR DEG "SLIK DEN ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVVERK, FRASKRIVER WDT OG DETS LISENSGIVERE SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, UTEN BEGRE...

	9. ANSVARSBEGRENSNING
	I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, HAR IKKE WDT ELLER DERES LISENSGIVERE NOE SOM HELST ANSVAR FOR FØLGESKADER, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFERETTSLIGE ELLER ANDRE TYPER SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, AVANSETAP, FOR...
	10. TVISTER, BINDENDE, INDIVIDUELL VOLDGIFT OG FRASIGELSE AV GRUPPESØKSMÅL OG GRUPPEVOLDGIFTSPROSESS
	10.1 Tvister.  Bestemmelsene i denne paragraf 10 skal gjelde for alle tvister mellom deg og WDT.  I forbindelse med denne paragraf 10 og betinget av de unntakene som er gitt i denne paragraf 10.1 skal "tvist" bety ethvert krav eller søksmål mellom deg...
	10.2 Bindende voldgift.  Du og WDT enes videre om å (a) voldgiftsbehandle alle tvister mellom partene etter de bestemmelsene som er gitt heri; (b) at denne avtalen bevarer minnet om en interdelstatlig handelsvirksomhet; (c) at Federal Arbitration Act ...
	10.3 Småkravsdomstol.  Uavhengig av det foranstående skal du kunne bringe et individuelt søksmål inn for småkravsdomstolen i din delstat eller kommune hvis søksmålet kun pågår for den domstolen.
	10.4 Melding om tvist. Hvis det oppstår en tvist, må du eller WDT først sende en melding til den annen part om tvisten som må inneholde en skriftlig erklæring med navnet, adressen og kontaktinformasjonen til den parten som avgir den, de fakta som dann...
	10.5 FRASIGELSE AV GRUPPESØKSMÅL OG GRUPPEVOLDGIFT.  DU OG WDT ENES OM AT HVER PART KUN SKAL KUNNE FREMME TVISTER MOT DEN ANDRE PARTEN SOM ENKELTPERSON OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I EN PÅSTÅTT GRUPPERETTERGANG ELLER REPRESENTATIV RETTERGAN...
	10.6 Voldgiftsprosedyre.  Hvis en part velger å påbegynne voldgiftssak, skal voldgiftssaken reguleres av reglene til JAMS [Judicial Arbitration and Mediation Services] som gjelder når voldgiftssaken igangsettes ("JAMS-reglene"), og som finnes på http:...
	(a) Påbegynnelse av voldgiftsforhandlinger.  Hvis enten du eller WDT beslutter å voldgiftsbehandle en tvist, enes vi om følgende prosedyre:
	(i) Skrive en begjæring om voldgiftsbehandling. Kravet må inneholde en beskrivelse av tvisten og erstatningsbeløpet det legges ned påstand om. Du kan finne et eksemplar av en begjæring om voldgiftsbehandling på http://www.jamsadr.com ("Begjæring om vo...
	(ii) Send tre eksemplarer av begjæringen om voldgiftsbehandling pluss riktig saksgebyr til:
	(iii) Send ett eksemplar av begjæringen om voldgiftsbehandling til den andre parten på den samme adressen som meldingen om tvist eller som ellers er godtatt av partene.

	(b) Høringsavgjørelse.  For alle høringsavgjørelser skal voldgiftsdomstolen utstede en skriftlig beslutning som forklarer de vesentligste funnene og konklusjonene en eventuell avgjørelse hviler på.  Under voldgiftsbehandlingen skal et eventuelt oppgjø...
	(c) Voldgiftsbehandlingsgebyr.  WDT skal betale eller eventuelt refundere deg for JAMS-innsendinger, -administrasjon og voldgiftsbehandlingsgebyrer for enhver voldgiftsbehandling som påbegynnes (av deg eller WDT) i samsvar med bestemmelsene i denne av...
	(d) Avgjørelse i din favør.  I tvister der du eller WDT krever USD 75 000 eller mindre i skadeserstatning eksklusive advokatsalærer, vil WDT, hvis voldgiftsdommeren beslutter at du skal tildeles et beløp som er høyere enn WDTs seneste tilbud, for å lø...
	(e) Advokatsalærer.  WDT vil ikke kreve sine advokatsalærer og utlegg for en eventuell voldgiftsbehandling som påbegynnes og involverer en tvist i henhold til denne avtalen.  Din rett til advokatsalærer og -utlegg i henhold til paragraf 10.6(d) foran ...
	(f) Bortvalg.  Du skal kunne velge bort (unnta deg selv) den endelige, bindende, individuelle voldgiftsprosedyren og frasigelsen av gruppesøksmål og representative søksmål spesifisert i denne avtalen ved å sende et skriftlig brev til WDTs meldingsadre...

	10.7 Tillegg til paragraf 10.  Uavhengig av mulige bestemmelser heri om det motsatte, enes du og WDT om at hvis WDT gjør eventuelle, fremtidige endringer i prosedyren for tvisteløsning og frasigelsesbestemmelsene for gruppesøksmål (annet enn en endrin...
	10.8 Fraskillelse.  Hvis en bestemmelse i denne paragraf 10 anses å være ugjennomførbar, skal denne bestemmelsen fraskilles, og det gjenværende av avtalen skal fortsatt ha virkning og full kraft. Det foranstående skal ikke gjelde forbudet mot gruppesø...

	11. BEGRENSNINGER FOR USAS MYNDIGHETER
	12. EKSPORT-/IMPORTRESTRIKSJONER
	13. SKADESLØSHOLDELSE
	14. OPPHØR
	15. OVERFØRING
	Du har ikke rett til, verken ved lovvirkning eller på annet vis, å overdra eller på annet vis overføre denne avtalen eller programvaren.

	16. ÅPEN KILDE-PROGRAMVARE
	Programvaren som er lisensiert herunder, skal kunne omfatte "åpen kilde"-programvare (datamaskinprogramvare som distribueres i henhold til en lisensieringsordning som bestemmer at datamaskinkoden kan deles, ses på og modifiseres av allmennheten).  Res...
	17. STØTTE
	Har du spørsmål om programvaren, kan du besøke WDTs støtteforum på http://support.wdc.com eller sende en e-post til WDTs kundestøtte ved bruk av nettformularet på http://wdc.custhelp.com/app/ask/.
	18. Hele avtalen
	Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene vedrørende det saken gjelder og har prioritet foran alle tidligere og samtidige muntlige eller skriftlige overenskomster.

	19. Gjeldende lov; eksklusivt sted for megling
	Bortsett fra paragraf 10 skal denne avtalen reguleres av lovverket i delstaten California uten hensyntagen til bestemmelsene om lovkonflikter.  Hvis det oppstår en tvist der bestemmelsene i paragraf 10 ikke kan brukes, er fraskilt fra resten av avtale...

	20. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods].
	Denne avtalen skal ikke reguleres av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg [United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods].

	21. Fraskillelse; frasigelse
	Betinget av paragraf 10.7 heri, og hvis en bestemmelse i denne avtalen anses ugjennomførbar av en domstol med kompetent domsmyndighet, skal en slik bestemmelse modifiseres i den utstrekning som trengs for å gjøre den gjennomførbar uten at dens intensj...
	22. Fortsatt eksistens
	Paragraf 2, 8, 9, 10, 13 og 19 i denne avtalen samt eventuelle andre bestemmelser i denne avtalen som krever eller betinger ytelse etter opphøret av denne avtalen, skal være gjennomførbare uavhengig av slikt opphør.
	23. Fritatte ytelser
	Ingen av partene skal være i mislighold eller være forsinket eller være ansvarlig for eventuell forsinkelse, unnlatelse av ytelse (med unntak av betalingsplikten) eller avbrytelse av tjeneste som følger direkte eller indirekte av en årsak som ligger u...

	24. APPLE-enhetsspesifikke bestemmelser
	4078-705076-H03 august 2015


