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ANVÄNDNINGSAVTAL FÖR NORTONLIFELOCKS PROGRAMVERKTYG 

 

GENOM ATT LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN FÖRBINDER DU DIG ATT FÖLJA 
AVTALETS VILLKOR. NORTONLIFELOCK (SOM DEFINERAT) LÅTER DIG (”DU” ELLER ”DIG”) ENDAST 
ANVÄNDA PROGRAMVARAN PÅ VILLKORET ATT DU ACCEPTERAR ALLA VILLKOR I DETTA 
ANVÄNDNINGSAVTAL (”AVTAL”).  NORTONLIFELOCK BETYDER NORTONLIFELOCK INC., OM DU BEFINNER 
DIG I NORD- ELLER SYDAMERIKA, ELLER NORTONLIFELOCK IRLAND LIMITED OM DU BEFINNER DIG I 
EUROPA, MELLANÖSTEN, AFRIKA, ASIEN, OCEANIEN ELLER AUSTRALIEN (”NORTONLIFELOCK”, ”VI” ELLER 
”OSS”) OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR GER VI DIG INTE TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA 
PROGRAMVARAN OCH DU SKA INTE LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN.  

 
1. Användning av Programvaran.    Programvaran som medföljer detta Avtal (”Programvaran”) är vår 
egendom eller tillhör våra licensgivare och är skyddad av upphovsrätten. Efter att ha accepterat dessa villkor kan Du 
ladda ner och använda Programvaran på en PC, Mac eller mobil datorenhet (en ”Enhet”) från det datum då 
Programvaran installeras till den tidpunkt då Programvaran inaktiveras automatiskt och inte längre fungerar.  Du får 
inte i) underlicensiera, hyra ut, sälja eller leasa någon del av Programvaran eller på annat sätt tillhandahålla 
Programvaran, erbjuda eller göra den tillgängligt för tredje part; ii) baklängeskonstruera, dekompilera, nedmontera, 
ändra, översätta, göra några försök att ta reda på källkoden för Programvaran eller skapa härledda produkter från 
Programvaran eller iii) använda Programvaran på något annat sätt som inte är tillåtet enligt Avtalet.  Alla rättigheter 
som Du inte uttryckligen beviljas, förbehålls Oss och/eller våra licensgivare. Detta Avtal omfattar alla versioner, 
ändringar eller förbättringar av Programvaran som Vi kan komma att tillhandahålla Dig. 

Du får: 

A. Använda ett exemplar av Programvaran på en enhet. Om fler exemplar och/eller fler Enheter anges i 
Dokumentationen, eller i tillämplig transaktionsdokumentation från behörig distributör eller återförsäljare från vilken 
Du erhöll Programvaran, får Du använda Programvaran enligt dessa specifikationer; och 

B. Göra en kopia av Programvaran i säkerhetskopierings- eller arkiveringssyfte, eller kopiera Programvaran till 
hårddisken på Din enhet och behålla originalet i säkerhetskopierings- eller arkiveringssyfte; 
 
Programvaran kan inkludera funktioner och funktionalitet från tredje part eller ha åtkomst till innehåll på en tredje 
parts webbplats. Sådana funktioner, funktionalitet eller innehåll kan omfattas av sådan tredje parts servicevillkor och 
sekretesspolicy. 
 
2. Programvarufunktioner och innehållsuppdateringar; Avbrytande av innehållsuppdateringar 
eller Programvara. 

A. För att optimera Programvaran och ge Dig den senaste versionen av Programvaran samtycker Du till att 
Programvaran kan ladda ner och installera nya uppdateringar och versioner av Programvaran, allt eftersom de görs 
tillgängliga av Oss efter eget gottfinnande. Du samtycker till att ta emot och tillåta Oss att leverera sådana nya 
uppdateringar och versioner till Din enhet. Dessutom kan Vi ändra de villkor som gäller för Din användning av 
Programvaran för att få dem att överensstämma med sådana uppdateringar. Din fortsatta användning av 
Programvaran efter meddelande om sådana villkor indikerar att Du accepterar sådana modifierade villkor.  Om Du 
inte samtycker till sådana uppdaterade villkor måste Du sluta använda Programvaran och ta bort alla kopior av 
Programvaran från Dina enheter. 

B. En del Programvara använder innehåll som uppdateras med jämna mellanrum inklusive till exempel: antivirus- och 
crimewareprogram använder uppdaterade virusdefinitioner, skydd mot spionprogram använder uppdaterade 
definitioner av spionprogram, antiskräppostprogram använder uppdaterade antiskräppostregler, program för 
innehållsfiltrering och skydd mot nätfiske använder uppdaterade webbadresslistor, vissa brandväggsprogram 
använder uppdaterade brandväggsregler, produkter för sårbarhetsbedömning använder uppdaterade sårbarhetsdata 
och program för webbplatsautentisering använder uppdaterade listor över autentiserade webbsidor. Dessa 
uppdateringar benämns gemensamt ”Innehållsuppdateringar.  

C. Vi kan, efter eget gottfinnande och utan att meddela Dig, upphöra att tillhandahålla Innehållsuppdateringar 
och/eller avsluta Programvaran.  Vi kan när som helst lägga till, ändra eller ta bort funktioner från Programvaran 
utan att meddela Dig. 

3. Installation; Aktivering; Norton-konto: 

A. Under installationsprocessen kan Programvaran avinstallera eller stänga av andra säkerhetsprodukter, eller 
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funktioner tillhörande sådana produkter, om dessa produkter eller funktioner är inkompatibla med Programvaran 
eller i syfte att förbättra de övergripande funktionerna hos Programvaran och Tjänsterna. 

B.  Programvaran kan innehålla tekniska åtgärder som är utformade för att förhindra olicensierad eller olaglig 
användning av Programvaran. Du godkänner att Vi får vidta dessa åtgärder för att skydda Oss mot piratkopiering av 
Programvaran. Programvaran kan innehålla tillämpningsteknik som begränsar möjligheterna att installera och 
avinstallera Programvaran på en enhet mer än ett visst antal gånger för ett visst antal enheter. Programvaran 
innehåller tillämpningsteknik som kan kräva aktivering enligt vad som anges närmare i dokumentationen. I så fall 
fungerar Programvaran endast en viss tid innan den aktiveras av Dig. Under aktiveringen kan det krävas att Du anger 
Din unika aktiveringskod, som medföljer Programvaran, och konfigurerar enheten med en alfanumerisk kod för att 
verifiera att Programvaran är äkta. Om Du inte slutför aktiveringen inom den särskilda tidsperiod som anges i 
dokumentationen, eller som Programvaran uppmanar Dig till, så upphör Programvaran att fungera tills aktiveringen 
har slutförts. Därefter kommer Programvaran att fungera igen. I den händelse att Du inte kan aktivera Programvaran,  
Du kan kontakta Oss med hjälp av den information som tillhandahålls av Oss under aktivering, eller som anges nedan. 

C.  Norton-konto. Ett aktuellt NortonLifeLock-konto (”Norton-konto”) kan krävas för att få åtkomst till och använda 
Programvaran. Om Du inte har något Norton-konto måste Du registrera och skapa ett sådant för att kunna använda 
Programvaran. Du ansvarar själv för att obehöriga inte kommer åt lösenordet till Ditt Norton-konto. 
 
4. Sekretess.  Din integritet är viktig för oss. NortonLifeLocks globala sekretessmeddelande 
(https://www.nortonlifelock.com/privacy) beskriver hur vi samlar in, använder och bearbetar data från dig och dina 
enheter när du använder och kommer åt vår Programvara.  
 
5. Ingen teknisk support. Vi tillhandahåller inte teknisk support för Programvaran och utfärdar eventuellt inte 
uppdateringar, uppgraderingar eller förbättringar för Programvaran. 
 
6. ANSVARSFRISKRIVNING. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN 
NÅGRA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER 
AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I 
TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ELLER NÅGRA ANDRA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER. 
 
7.  BEFRIELSE FRÅN SKADEANSPRÅK. I VISSA LÄNDER, INKLUSIVE LÄNDER SOM ÄR MEDLEMMAR 
I EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES), ÄR BEGRÄNSNING ELLER EXKLUDERING AV ANSVAR 
FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR INTE TILLÅTEN, OCH DÄRFÖR KANSKE 
NEDANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER EXKLUDERING INTE GÄLLER FÖR DIG. 
 
8. ANSVARSBEGRÄNSNING.  SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH 
OAVSETT OM NÅGON UTFÄSTELSE SOM GES HÄR INTE UPPFYLLER SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE, 
ANSVARAR VI ELLER VÅRA LICENSGIVARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GENTEMOT DIG ELLER 
ANDRA FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE 
SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR SOM 
EN FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM VI 
ELLER VÅRA LICENSGIVARE HAR MEDDELATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.  INTE I NÅGOT 
FALL SKALL VÅR ELLER VÅRA LICENSGIVARES ANSVARIGHET ÖVERSTIGA TIO AMERIKANSKA DOLLAR 
(10,00 USD).   
 
9. Begränsade rättigheter för den amerikanska staten.   För myndigheter i USA gäller att Programvaran 
betraktas som kommersiell Programvara i enlighet med punkt 12.212 i FAR och är underkastad de tillämpliga 
inskränkningar i rättigheterna som definieras i punkt 52.227-19, "Commercial Computer Software - Restricted Rights" 
(Kommersiell programvara – rättighetsinskränkningar) i FAR och punkt 227.7202, "Rights in Commercial Computer 
Software or Commercial Computer Software Documentation" (Rättigheter i kommersiell programvara eller 
dokumentation för kommersiell programvara) i DFARS samt i eventuella efterföljande regler. All användning, ändring, 
släpp av versionskopia, framställning, visning och utlämnande av Programvaran av den amerikanska staten får enbart 
ske i enlighet med villkoren i avtalet. 
 
10. Exportbestämmelser. Du medger att tjänsterna och tillhörande teknisk information (gemensamt kallat 
”Kontrollerad Teknik”) lyder under lagar om export- och importkontroll i USA, specifikt under U.S. Export Administration 
Regulations (EAR), och lagar i alla länder som importerar eller återexporterar kontrollerad teknik. Du samtycker till att 
följa alla relevanta lagar om exportkontroll, inklusive amerikanska handelsembargon och sanktioner och 
säkerhetskrav, och tillämpliga nationella och lokala lagar i den utsträckning som är förenliga med USA:s lagstiftning 
och att Du inte kommer att exportera, återexportera, importera eller på annat sätt göra tillgänglig kontrollerad teknik i 

https://www.nortonlifelock.com/privacy
https://www.nortonlifelock.com/privacy
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strid med amerikansk lag eller till något förbjudet land, enhet eller person för vilken en exportlicens eller annat statligt 
godkännande krävs, direkt eller indirekt.  NORTONLIFELOCK-PROGRAMVARA FÅR ENLIGT AMERIKANSK 
LAGSTIFTNING INTE ANVÄNDAS ELLER UNDERLÄTTA ANVÄNDNING I ANSLUTNING TILL VERKSAMHET 
SOM OMFATTAR, MEN SOM INTE ÄR BEGRÄNSAD TILL, KONSTRUKTION, UTVECKLING, TILLVERKNING, 
SIKTANDE ELLER TESTNING AV KEMISKA VAPEN, BIOLOGISKA VAPEN, KÄRNVAPEN, MISSILER, 
MÅLROBOTAR OCH UPPSKJUTNINGSFARKOSTER MED KAPACITET ATT TRANSPORTERA 
MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN. VÅRA PRODUKTER FÅR ENLIGT AMERIKANSK LAGSTIFTNING INTE 
ANVÄNDAS ELLER UNDERLÄTTA ANVÄNDNING I ANSLUTNING TILL VERKSAMHET SOM OMFATTAR, MEN 
SOM INTE ÄR BEGRÄNSAD TILL, KONSTRUKTION, UTVECKLING, TILLVERKNING, SIKTANDE ELLER 
TESTNING AV KEMISKA VAPEN, BIOLOGISKA VAPEN, KÄRNVAPEN, MISSILER, MÅLROBOTAR OCH 
UPPSKJUTNINGSFARKOSTER MED KAPACITET ATT TRANSPORTERA MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN. 
 
Genom att ladda ner, installera eller använda Programvaran samtycker Du till det föregående och alla tillämpliga 
export- och importlagar. Du garanterar också att Du inte står under kontroll av, befinner Dig i eller är bosatt i eller 
medborgare av något förbjudet land eller förekommer på någon av listorna över länder, enheter eller personer för vilka 
en exportlicens eller annat myndighetsgodkännande krävs. Informationen om exportlagar som tillhandahålls häri är 
inte nödvändigtvis fullständig. Mer information om exportlagar kan erhållas från U.S. Department of Commerce, 
Bureau of Industry and Security (”BIS”). Mer information om BIS finns på:  http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Allmänna villkor. Om Du befinner Dig i Nordamerika eller Latinamerika omfattas detta Avtal av lagarna i 
delstaten Kalifornien i USA. Om Du bor i Asien, Oceanien eller Australien kommer detta Avtal att regleras av lagarna 
i Singapore.  I övrigt omfattas Avtalet av lagarna i England och Wales. Utan att åsidosätta något av föregående 
inskränker detta Avtal inte Dina rättigheter under befintlig konsumentskyddslag eller andra tillämpliga lagar i ditt 
rättsskipningsområde. Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Dig och Oss avseende Programvaran och det: i) ersätter 
alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga förbindelser, förslag och utfästelser härom och ii) har företräde före 
motsägande eller tillagda villkor i offerter, order, bekräftelser eller liknande förbindelser mellan parterna. Detta avtal 
sägs upp om Du bryter mot något av de väsentliga villkoren häri. Du har då inte längre rätt att använda Programvaran 
och skall förstöra alla kopior av den. Ansvarsfriskrivningar och begränsningar avseende garantier och 
skadeståndsanspråk fortsätter gälla även efter uppsägning. Detta Avtal kan endast modifieras av ett skriftligt 
dokument som har undertecknats av både Dig och Oss. FRÅGOR?  KONTAKTA OSS PÅ 
https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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