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NORTONLIFELOCK-BRUGERAFTALE FOR SOFTWAREVÆRKTØJ 

 

VED AT DOWNLOLADE, INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN TILKENDEGIVER DU DIN ACCEPT AF, AT 
DU ER UNDERLAGT VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I AFTALEN. NORTONLIFELOCK (SOM DEFINERET) 
GIVER DIG TILLADELSE (“DU” ELLER “DIN”) TIL KUN AT BRUGE SOFTWAREN PÅ BETINGELSE AF, AT DU 
ACCEPTERER ALLE DE VILKÅR, DER ER INDEHOLDT I DENNE BRUGSAFTALE (“AFTALE”).  
NORTONLIFELOCK BETYDER NORTONLIFELOCK INC., HVIS DU ER PLACERET I NORD- ELLER 
SYDAMERIKA, ELLER NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITED, HVIS DU ER PLACERET I EUROPA, 
MELLEMØSTEN, AFRIKA, ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET ELLER AUSTRALIEN ("NORTONLIFELOCK", "VI" 
ELLER "OS"). HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, VIL VI IKKE TILLADE, AT DU 
BRUGER SOFTWAREVÆRKTØJET, OG DU MÅ IKKE DOWNLOLADE, INSTALLERE ELLER BRUGE 
SOFTWAREN.  

 
1. Anvendelse af softwaren.   Softwaren, der ledsager denne aftale ("softwaren") er vores ejendom eller vores 
licensgiveres og er beskyttet af copyright. Når du har tilkendegivet din accept af disse vilkår og betingelser, har du lov 
til at downloade og bruge softwareværktøjet på en computer, Mac-computer, mobiltelefon eller mobil computerenhed 
(en "enhed) fra den dato, hvor softwaren er installeret, indtil softwaren automatisk deaktiveres og ikke kan benyttes.  
Du må ikke (i) overdrage licensen til, udleje eller lease nogen del af softwaren eller på anden måde tilbyde eller stille 
softwaren til rådighed for en tredjepart; (ii) foretage reverse engineering, dekompilere, disassemblere, ændre, 
oversætte eller gøre forsøg på at finde kildekoden til software eller fremstille programmer, der er afledt af softwaren; 
eller (iii) bruge softwaren på nogen måde, der strider imod vilkårene i denne aftale.  Alle rettigheder, som ikke 
udtrykkeligt gives til dig, tilhører os og/eller vores licensgivere. Denne aftale omhandler alle versioner, ændringer og 
forbedringer af softwaren, som vi stiller til rådighed for dig. 

Du må: 

A. bruge én kopi af softwaren på én enhed. Hvis et større antal kopier og/eller antal enheder er specificeret i 
dokumentationen eller det gældende transaktionsdokument fra den autoriserede distributør eller forhandler, som du 
har købt softwaren hos, har du lov til at bruge softwaren i overensstemmelse med sådanne specifikationer. 

B. tage én kopi af softwaren som backup eller til arkiveringsformål eller kopiere softwaren til 
harddisk på din enhed og opbevar originalen til sikkerhedskopiering eller arkivering. 
 
Softwaren kan indeholde tredjepartsfunktioner og åbner muligvis indhold på tredjepartswebsteder. Denne type 
funktioner eller indhold kan være underlagt tredjeparters tjenestevilkår og fortrolighedspolitikker. 
 
2. Opdatering af softwarens funktioner og indhold. Afbrydelse af opdatering af indhold eller software. 
 
A. For at optimere softwaren og stille den seneste version af softwaren til rådighed for dig accepterer du, at softwaren 
kan downloade og installere nye opdateringer og versioner af softwaren, når de stilles til rådighed af os efter vores 
skøn. Du accepterer at modtage og giver os tilladelse til at levere nye opdateringer og versioner til din enhed. Desuden 
er vi berettiget til at ændre vilkårene og betingelserne for din brug af softwaren, så de afspejler disse opdateringer. 
Din fortsatte brug af softwaren efter meddelelse om disse vilkår og betingelser indikerer din accept af disse ændrede 
vilkår og betingelser.  Hvis du ikke accepterer disse opdaterede vilkår, skal du stoppe med at bruge softwaren og 
slette alle kopier af softwaren fra din enhed(er). 

B. Visse typer software bruger indhold, der opdateres med jævne mellemrum f.eks.: Antivirus- og crimeware-software 
bruger opdaterede virusdefinitioner, antispyware-software bruger opdaterede spywaredefinitioner, software mod 
uønsket mail bruger opdaterede regler til dette formål, software til indholdsfiltrering og software mod phishing bruger 
opdaterede URL-lister, nogle firewallprogrammer bruger opdaterede firewallregler, produkter til vurdering af 
sikkerhedsrisiko bruger opdaterede sikkerhedsrisikodata, mens software til godkendelse af websteder bruger 
opdaterede lister over godkendte websteder. Disse opdateringer kaldes under ét indholdsopdateringer.  

Vi kan efter eget skøn og med eller uden forudgående varsel til dig ophøre med at levere indholdsopdateringer 
og/eller trække softwaren tilbage. Vi kan tilføje, ændre eller fjerne funktioner i softwaren når som helst og uden 
forudgående varsel til dig. 

3. Installation; aktivering; Norton-konto. 

A. Under installationsprocessen vil softwaren muligvis afinstallere eller deaktivere andre sikkerhedsprodukter eller 
dele heraf, hvis disse produkter eller dele af dem ikke er kompatible med softwaren, eller for at forbedre softwarens 
og tjenesternes overordnede funktionalitet. 
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B.  Der kan være teknologiske forholdsregler i denne software, som er beregnet til at forhindre uautoriseret eller 
ulovlig brug af softwaren. Du accepterer, vi at må tage disse forholdsregler i brug for at beskytte mod softwarepirateri. 
Softwaren indeholder muligvis teknologi, som begrænser muligheden for at installere og fjerne softwaren på en enhed 
mere end et begrænset antal gange på et begrænset antal enheder. Den software, der indeholder 
håndhævelsesteknologi, kan kræve aktivering som yderligere præciseret i dokumentationen. I så fald virker softwaren 
kun i en begrænset periode, indtil den bliver aktiveret af dig. Under aktiveringen vil du måske - for at bekræfte 
softwarens ægthed - blive anmodet om at oplyse din unikke aktiveringsnøgle, som følger med softwaren og 
enhedskonfigurationen i form af en alfanumerisk kode. Hvis du ikke gennemfører aktiveringen inden for den periode, 
som er fremsat i dokumentationen, eller som softwaren anmoder om, vil softwaren holde op med at virke, indtil 
aktiveringen er fuldført; softwarens funktionalitet vil derefter blive gendannet. I tilfælde af, at du ikke er i stand til at 
aktivere softwaren,  
kan du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der leveres af os under aktivering, eller som beskrevet nedenfor. 

C.  Norton-konto. Det kræver en gyldig NortonLifeLock-konto (Norton-konto) at få adgang til og benytte softwaren. 
Hvis du ikke har en Norton-konto, skal du gennemføre den gældende registreringsproces og oprette en Norton-konto, 
så du kan bruge softwaren. Du er  alene ansvarlig for at opbevare adgangskoden til Norton-kontoen fortrolig. 
 
4. Fortrolighed.  Dine personlige oplysninger er vigtige for os. NortonLifeLock Globale Fortrolighedserklæring 
(https://www.nortonlifelock.com/privacy beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, behandler og beskytter data fra dig 
og dine enheder, når du bruger og får adgang til vores software.  
 
5. Ingen teknisk support. Vi yder ingen teknisk support til softwaren og vil ikke udsende opdateringer, 
opgraderinger eller forbedringer til softwaren. 
 
6. ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE GARANTI. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG 
FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE 
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE PRODUKTETS KARAKTER AF ALMINDELIG GOD 
HANDELSVARE, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG GARANTIER OM, AT PRODUKTET IKKE 
KRÆNKER RETTIGHEDER, SAMT ALLE ANDRE GARANTIER, HVAD ENTEN DISSE ER FREMSAT 
UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET. 
 
7.  ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE SKADER. NOGLE STATER OG LANDE, HERUNDER 
LANDE, DER INDGÅR I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDE, TILLADER IKKE 
BEGRÆNSNINGER ELLER UDELADELSER AF ANSVARET FOR INDIREKTE TAB OG FØLGESKADER, SÅ 
NEDENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELADELSE AF ANSVAR GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 
 
8. ANSVARSBEGRÆNSNING.  I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DEN 
GÆLDENDE LOVGIVNING, OG UANSET OM DE BEFØJELSER, DER ER ANGIVET HERI, IKKE TJENER DET 
EGENTLIGE FORMÅL, KAN Vi OG VORES LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL 
ANSVAR TIL DIG ELLER ANDRE FOR SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER 
TILSVARENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER TABTE DATA, SOM SKYLDES BRUGEN 
ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, HELLER IKKE SELVOM VI OG VORES 
LICENSGIVERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. VI ELLER VORES 
LICENSGIVERES ANSVAR KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE TI AMERIKANSKE 
DOLLARS (U.S. $10,00).   
 
9. Begrænsede rettigheder for amerikanske myndigheder.   I forbindelse med anskaffelse af programmet af 
USA's myndigheder, anses softwaren for at være kommerciel computersoftware som defineret i FAR 12.212 og 
underlagt begrænsede rettigheder som defineret i FAR afsnit 52.227-19 om begrænsede rettigheder for kommerciel 
computersoftware og DFARS 227.7202 om rettigheder i forbindelse med kommerciel computersoftware eller 
dokumentation til kommerciel computersoftware, afhængigt af sammenhængen og evt. senere lovgivning. Enhver 
brug, modificering, reproduktion, lancering, fremvisning eller udlevering af softwaren udført af de amerikanske 
myndigheder må udelukkende finde sted i overensstemmelse med aftalens vilkår. 
 
10. Eksportlovgivning. Du accepterer, at tjenesterne og de tilhørende tekniske data og tjenester (samlet omtalt 
som "Styringsteknologi") kan være underlagt USA's import- og eksportlove, specielt U.S. Export Administration 
Regulations (EAR), og lovgivningen i ethvert land, hvor Styringsteknologi importeres eller reeksporteres. Du 
accepterer at overholde alle gældende eksportkontrollove, herunder amerikanske handelsembargoer og -sanktioner 
og sikkerhedskrav og gældende nationale eller lokale love i det omfang, de er i overensstemmelse med amerikanske 
love, og at du ikke vil eksportere, geneksportere, importere eller på anden måde give adgang til kontrolleret teknologi 
i strid med amerikansk lovgivning samt til ethvert forbudt land, enhed eller person, hvor der kræves en eksportlicens 
eller anden statslig godkendelse, hverken direkte eller indirekte.  ANVENDELSE AF NORTONLIFELOCK-
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SOFTWARE I FORBINDELSE MED – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – DESIGN, UDVIKLING, FABRIKATION AF, 
UDDANNELSE I ELLER AFPRØVNING AF KEMISKE, BIOLOGISKE ELLER NUKLEARE MATERIALER, MISSILER, 
DRONER OG RUMFARTØJER, DER KAN FREMFØRE MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN, ER FORBUDT IFØLGE 
AMERIKANSK LOV. ANVENDELSE AF VORES PRODUKTER I FORBINDELSE MED – MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL – DESIGN, UDVIKLING, FABRIKATION AF, UDDANNELSE I ELLER AFPRØVNING AF KEMISKE, 
BIOLOGISKE ELLER NUKLEARE MATERIALER, MISSILER, DRONER OG RUMFARTØJER, DER KAN 
FREMFØRE MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN, ER FORBUDT IFØLGE AMERIKANSK LOV. 
 
Ved at downloade, installere eller bruge softwaren accepterer du foranstående samt alle gældende eksport- og 
importkontrollove. Du garanterer desuden, at du ikke er underlagt, befinder dig i, bor i eller er statsborger i et forbudt 
land eller optræder på en liste over lande, enheder eller personer, som kræves at have en eksportlicens eller anden 
offentlig tilladelse. Oplysningerne om eksportlove, som tilvejebringes heri, er ikke nødvendigvis fyldestgørende. Du 
kan få yderligere oplysninger om eksportlove ved at kontakte U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and 
Security ("BIS"). Du kan finde flere oplysninger om BIS på: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Generelle vilkår. Hvis du er bosat i Nordamerika eller Latinamerika, er denne aftale underlagt lovene i staten 
Californien, USA. Hvis du bor i Asien og Stillehavsområdet eller Australien, vil denne aftale være underlagt 
lovgivningen i Singapore.  Ellers reguleres aftalen i henhold til lovgivningen i England og Wales. Uanset det 
foregående er der intet i nærværende aftale, der kan begrænse de rettigheder, du måtte have i henhold til gældende 
forbrugerbeskyttelseslov og andre gældende love i dit retsområde. Denne licensaftale udgør hele aftalen mellem dig 
og os vedrørende softwaren og: (i) træder i stedet for al tidligere eller samtidig mundtlig eller skriftlig kommunikation, 
forslag og erklæringer med hensyn til dens emne og (ii) tilsidesætter eventuelle modstridende eller yderligere vilkår 
fra alle tilbud, ordrer, bekræftelser eller lignende kommunikation mellem parterne. Nærværende aftale bortfalder, hvis 
du misligholder de vigtige vilkår, der er angivet heri, og du skal i så fald ophøre med at bruge samtlige kopier af 
softwaren og destruere disse kopier. Fraskrivelse og begrænsninger af ansvar gælder også efter aftalens ophør. 
Aftalen kan kun ændres ved en skriftlig aftale, der er underskrevet af både dig og os. SPØRGSMÅL?  KONTAKT OS 
PÅhttps://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
 
SFTW-VÆRKTØJER/GLBL 
Pr. 26/06/2020 
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