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BRUKERAVTALE FOR PROGRAMVAREVERKTØYET NORTONLIFELOCK 

 

VED Å LASTE NED, INSTALLERE ELLER TA I BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU VILKÅRENE I DENNE 
AVTALEN. NORTONLIFELOCK (SOM DEFINERT) GIR («DU», «DEG», «DIN» ELLER «DINE») TILLATELSE TIL Å 
BRUKE PROGRAMVAREN UNDER FORUTSETNING AV AT DU GODTAR ALLE VILKÅRENE I DENNE 
BRUKERAVTALEN («AVTALEN»).  NORTONLIFELOCK BETYR NORTONLIFELOCK INC. HVIS DU BEFINNER 
DEG I AMERIKA, ELLER NORTONLIFELOCK IRLAND LIMITED HVIS DU BEFINNER DEG I EUROPA, 
MIDTØSTEN, AFRIKA, ASIA/STILLEHAVSKYSTEN ELLER AUSTRALIA («NORTONLIFELOCK», «VI», «OSS», 
«VÅR» ELLER «VÅRE»). HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, TILLATER VI IKKE AT DU BRUKER 
PROGRAMVAREN, OG DA SKAL DU IKKE LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN.  

 
1. Bruk av programvaren.   Programvaren som følger med denne avtalen («programvaren») er vår eiendom 
eller tilhører våre lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett. Når du har godtatt disse vilkårene, kan du laste ned og 
bruke programvaren på en datamaskin, Mac eller en smarttelefon («enhet») i tidsrommet fra datoen da programvaren 
ble installert og til programvaren automatisk deaktiveres og ikke lenger fungerer.  Du kan ikke (i) underlisensiere, leie 
ut, selge eller lease noen del av programvaren eller på annen måte overføre, tilby eller tilgjengeliggjøre programvaren 
til tredjeparter, (ii) foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere, modifisere, oversette eller gjøre eventuelle 
forsøk på å løse programvarens kildekode eller lage avledninger av programvaren eller (iii) bruke programvaren på 
en måte som ikke er tillatt i henhold til denne avtalen.  Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg, beholdes av oss 
og/eller våre lisensgivere. Avtalen gjelder for alle utgivelser, endringer eller forbedringer av programvaren som vi 
leverer. 

Du kan: 

A. Bruke en kopi av programvaren på én enkelt enhet. Hvis et større antall kopier og/eller antall enheter er angitt i 
dokumentasjonen eller i den aktuelle transaksjonsdokumentasjonen fra den autoriserte distributøren eller 
forhandleren du kjøpte programvaren fra, kan du bruke programvaren i henhold til disse spesifikasjonene og 

B. Lage én kopi av programvaren for sikkerhetskopiering eller arkivering, eller kopier programvaren på 
harddisken til enheten din og beholde originalen for sikkerhetskopiering eller arkivering. 
 
Programvaren kan inkludere funksjoner og funksjonalitet fra tredjepart eller benytte innhold fra tredjeparts nettsted. 
Slike funksjoner, funksjonaliteter og innhold kan være underlagt tredjeparts vilkår for bruk og retningslinjer for 
personvern. 
 
2. Programvarefunksjoner og innholdsoppdateringer; avslutning av innholdsoppdateringene eller 
programvaren. 
 
A. For at vi skal kunne optimalisere programvaren og levere den nyeste versjonen av programvaren til deg, må du 
godta at programvaren laster ned og installerer nye oppdateringer og versjoner av programvaren når vi, etter eget 
skjønn, gjør dem tilgjengelig. Du godtar at vi sender slike nye oppdateringer og versjoner til enheten din. I tillegg kan 
vi endre vilkårene for din bruk av programvaren for å gjenspeile slike oppdateringer. Din fortsatte bruk av 
programvaren etter varsel om slike vilkår indikerer at du godtar slike endrede vilkår.  Hvis du ikke godtar slike 
oppdaterte vilkår, må du slutte å bruke programvaren og slette alle kopier av programvaren fra enhetene dine. 

B. Enkelte programvarer bruker innhold som blir oppdatert fra tid til annen, blant annet: antivirus- og crimeware-
programvare bruker oppdaterte virusdefinisjoner; antispionprogram bruker oppdaterte spionprogramdefinisjoner; 
antispamprogram bruker oppdaterte antispamregler; filtrering av innhold og antinettfiskingsprogram bruker oppdaterte 
URL-lister; noen brannmur-programmer bruker oppdaterte brannmurregler; produkter for kartlegging av sårbarhet 
bruker oppdaterte sårbarhetsdata og program for nettside-autentisering bruker oppdaterte lister med bekreftede 
nettsider. Disse oppdateringene blir referert til som innholdsoppdateringer.  

C. Vi kan, etter eget skjønn og uten forvarsel, stanse innholdsoppdateringene og/eller inndra programvaren. Vi kan 
når som helst legge til, modifisere eller fjerne funksjoner fra programvaren, både med og uten forhåndsvarsel til deg. 

3. Installering, aktivering; Norton-konto: 

A. I løpet av installasjonsprosessen kan programvaren avinstallere eller deaktivere andre sikkerhetsprodukter, eller 
funksjoner i disse produktene, hvis slike produkter eller funksjoner er inkompatible med programvaren, eller i den 
hensikt å forbedre den samlede funksjonaliteten til programvaren. 

B.  Det kan være teknologiske egenskaper i denne programvaren som er designet for å hindre ulovlig bruk av 
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programvaren eller bruk uten lisens. Du godtar at vi kan bruke slike tiltak for å beskytte mot piratkopiering av 
programvaren. Programvaren kan inneholde teknologi som begrenser muligheten til å installere og avinstallere 
programvaren på en enhet til et visst antall ganger på et visst antall enheter. Programvaren som inneholder slik 
begrensende teknologi, kan kreve aktivering som angitt i dokumentasjonen. I så fall vil programvaren bare fungere i 
en begrenset tidsperiode inntil du aktiverer programvaren. Under aktiveringen kan du bli bedt om å oppgi den unike 
aktiveringskoden som fulgte med programvaren samt enhetskonfigurasjon i form av en alfanumerisk kode for å 
bekrefte programvarens ekthet. Hvis du ikke fullfører aktiveringen innen den tidsperioden som er oppgitt i 
dokumentasjonen, eller når programvaren ber deg om det, vil programvaren slutte å fungere inntil aktiveringen er 
fullført. Etter at du har aktivert programvaren, gjenopprettes funksjonaliteten. Hvis du ikke kan aktivere programvaren,  
kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen vi ga deg under aktiveringen eller informasjonen som er oppgitt 
nedenfor. 

C.  Norton-konto. Du må kanskje ha en gjeldende NortonLifeLock-konto («Norton-konto») for å få tilgang til og bruke 
programvaren. Hvis du i disse tilfellene ikke har en Norton-konto, må du fullføre registreringen for Norton-kontoen før 
du kan ta programvaren i bruk. Du er selv ansvarlig for at passordet til Norton-kontoen holdes fortrolig. 
 
4. Personvern.  Personvernet ditt er viktig for oss. NortonLifeLocks globale personvernerklæring 
(https://www.nortonlifelock.com/privacy) beskriver hvordan vi samler inn, bruker og behandler data fra deg og 
enhetene dine når du bruker og får tilgang til programvaren vår.  
 
5. Ingen teknisk støtte. Vi tilbyr ikke teknisk støtte for programvaren, og vil ikke nødvendigvis utgi 
oppdateringer, oppgraderinger eller forbedringer av denne programvaren. 
 
6. ANSVARSFRASKRIVELSE FRA GARANTIER. PROGRAMVAREN TILBYS SOM DEN ER, UTEN NOEN 
FORM FOR GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM 
SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, UKRENKELIGHET, ELLER ANDRE GARANTIER, 
BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE. 
 
7.  ANSVARSFRASKRIVELSE FRA SKADER. ENKELTE STATER OG LAND, INKLUDERT EØS-LAND, 
TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER UTELATELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER 
FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGENE ELLER UTELATELSENE UNDER GJELDER KANSKJE IKKE FOR 
DEG. 
 
8. ANSVARSBEGRENSNING.  SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, OG 
UAVHENGIG AV OM NOEN TYPE KOMPENSASJON SOM ANGIS IKKE VIRKER ETTER HENSIKTEN, ER IKKE 
VI ELLER VÅRE LISENSGIVERE PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER ANDRE FOR NOEN 
BESTEMTE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER ELLER LIGNENDE SKADER, INKLUDERT TAPTE 
INNTEKTER ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE 
PROGRAMVAREN, SELV OM VI ELLER VÅRE LISENSGIVERE HAR FÅTT BESKJED OM AT SLIKE SKADER 
KAN OPPSTÅ. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VÅRT ELLER VÅRE LISENSGIVERES ANSVAR 
OVERSTIGE USD 10 (TI AMERIKANSKE DOLLAR).   
 
9. Begrensede rettigheter fra myndighetene i USA.   Vedrørende innkjøp av amerikanske myndigheter, er 
programvaren å regne som kommersiell dataprogramvare, som definert i de amerikanske FAR-reglenes avsnitt 
12.212, og er gjenstand for begrensede rettigheter, som definert i FAR-reglenes avsnitt 52.227-19, "Commercial 
Computer Software - Restricted Rights", og DFARS-reglenes avsnitt 227.7202, "Rights in Commercial Computer 
Software or Commercial Computer Software Documentation", alt etter hva som er relevant, og eventuelle nyere 
lovbestemmelser. Enhver bruk, endring, etterutgivelse, ytelse, visning eller fremleggelse av programvaren fra 
amerikanske myndigheters side, skal utelukkende være i samsvar med vilkårene i denne avtalen. 
 
10. Eksportforskrifter. Du erkjenner at tjenestene og tilhørende tekniske data (samlet kalt «Kontrollert 
teknologi») kan være underlagt import- og eksportlover i USA, spesielt U.S. Export Administration Regulations (EAR), 
og lovene til ethvert land hvor Kontrollert teknologi blir importert eller eksporteres videre. Du godtar at du skal 
overholde alle relevante eksportkontrollover, inkludert amerikanske handelsblokader og sanksjoner og sikkerhetskrav, 
samt gjeldende nasjonal og regional lovgivning i den grad det er kompatibelt med amerikansk lovgivning, og at du 
ikke skal eksportere, eksportere på nytt, importere eller på annen måte gjøre eventuell Kontrollert teknologi tilgjengelig 
i strid med amerikansk lovgivning eller til eventuelle forbudte land, enheter eller personer der det kreves en 
eksportlisens eller annen offentlig godkjenning, direkte eller indirekte.  BRUK ELLER TILPASSING AV 
NORTONLIFELOCK-PROGRAMVARE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE AKTIVITETER, INKLUDERT, MEN 
IKKE BEGRENSET TIL, DESIGN, UTVIKLING, PRODUKSJON, OPPLÆRING I ELLER TESTING AV KJEMISKE, 
BIOLOGISKE ELLER KJERNEFYSISKE MATERIALER ELLER RAKETTER, DRONER ELLER ROMFARTØYER 
SOM ER I STAND TIL Å BRUKE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN, ER FORBUDT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN 

https://www.nortonlifelock.com/privacy
https://www.nortonlifelock.com/privacy
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I USA. BRUK ELLER TILPASSING AV VÅRT PRODUKT I FORBINDELSE MED EVENTUELLE AKTIVITETER, 
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DESIGN, UTVIKLING, PRODUKSJON, OPPLÆRING I ELLER TESTING 
AV KJEMISKE, BIOLOGISKE ELLER KJERNEFYSISKE MATERIALER ELLER RAKETTER, DRONER ELLER 
ROMFARTØYER SOM ER I STAND TIL Å BRUKE MASSEØDELEGGELSESVÅPEN, ER FORBUDT I HENHOLD 
TIL LOVGIVNINGEN I USA. 
 
Ved å laste ned, installere eller bruke programvaren, godtar du det ovenstående og alle gjeldende eksport- og 
importkontrollover. Dessuten garanterer du at du ikke styres av, befinner deg i, er bosatt i eller er statsborger i et 
forbudt land eller noen av landene på lister over land, enheter eller personer som må ha en eksportlisens eller annen 
godkjennelse fra myndighetene. Informasjonen om eksportbestemmelser som er oppgitt i dette dokumentet, er ikke 
nødvendigvis fullstendig. Hvis du ønsker mer informasjon om eksportbestemmelser, tar du kontakt med det 
amerikanske handelsdepartementets avdeling for industri og sikkerhet (Bureau of Industry and Security (BIS)). Du 
kan også finne informasjon om BIS her: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Generelle vilkår. Hvis du bor i Nord-Amerika eller Latin-Amerika, er denne avtalen underlagt gjeldende 
lovgivning i delstaten California i USA. Hvis du bor i Stillehavsregionen av Asia eller Australia, vil denne avtalen være 
underlagt lovene i Singapore.  Hvis du bor andre steder er denne avtalen underlagt lovene i England og Wales. Til 
tross for det ovennevnte, reduserer ikke noe i denne avtalen eventuelle rettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende 
forbrukervernslover eller annen gjeldende lovgivning i jurisdiksjonen din. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom 
deg og oss når det gjelder programvaren og: (i) erstatter all tidligere eller samtidig muntlig eller skriftlig kommunikasjon, 
alle tidligere eller samtidige forslag og versjoner med hensyn til kontraktsgjenstanden; og (ii) har forrang over 
eventuelle motstridende eller ytterligere betingelser i eventuelle tilbud, bestillinger, bekreftelser eller tilsvarende 
kommunikasjon mellom partene. Denne avtalen ugyldiggjøres hvis du bryter noen av de sentrale vilkårene i avtalen, 
og du må da avslutte bruken av og ødelegge alle kopier av programvaren. Ansvarsfraskrivelsene for garantier og 
skader samt ansvarsbegrensningene skal gjelde etter opphør. Denne avtalen kan kun modifiseres av et skriftlig 
dokument som er signert av både deg og oss. SPØRSMÅL?  KONTAKT OSS PÅ 
https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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