An Apple Subsidiary
SVENSKA

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN
”CLARIS FILEMAKER GO”
LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN.
GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMET ACCEPTERAR NI ATT FÖLJA VILLKOREN I AVTALET.
OM NI INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA NI INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN.
VIKTIGT: Om denna programvara kan användas för att mångfaldiga material är den upplåten
(licensierad) till er endast för mångfaldigande av icke- upphovsrättsskyddat material, material som ni
äger upphovsrätten till, eller material som ni är har rätt att mångfaldiga. Om ni är osäker om vilken rätt ni
har att kopiera material bör ni söka juridisk rådgivning.
1.

Licens.

(a) Programvaran ”Claris FileMaker Go”, dess innehåll, dokumentation och eventuella typsnitt som ingår
i programvaran (tillsammans ”FileMaker Programvaran”) upplåts (licensieras) till er med nyttjanderätt av Claris
International Inc. och Claris International (tillsammans kallade ”Claris”) för användning i enlighet med villkoren i
detta licensavtal. Det är alltså inte fråga om överlåtelse/försäljning av programvaran till er. Claris och/eller dess
licensgivare behåller äganderätten till FileMaker Programvaran som sådan och förbehåller sig alla rättigheter som
inte uttryckligen upplåtits till er.
(b) Claris kan, efter eget skön, ge dig tillgång till framtida uppgraderingar eller uppdateringar av
FileMaker- programvaran för dina kompatibla Apple-märkta iOS- enheter. Claris kommer att kostnadsfritt ge dig
tillgång till sådana uppgraderingar och uppdateringar som släpps fram till, men inte inklusive, nästa större nya
version av FileMaker-programvaran. Om du exempelvis ursprungligen köpt en licens för version 1.x av denna
FileMaker-programvara skulle Claris kostnadsfritt ge dig tillgång till eventuella programuppgraderingar eller uppdateringar det släpper (t.ex. version 1.2 eller 1.3) fram till, men inte inklusive, version 2.x av FileMakerprogramvaran. Efter lanseringen av nästa större version av FileMaker- programvaran kan Claris efter eget skön
fortsätta att tillhandahålla mindre uppdateringar och förbättringar av FileMaker-programvaran. Eventuella
uppgraderingar och uppdateringar kanske inte innehåller alla befintliga programfunktioner eller nya funktioner
som Claris inkluderar i nyare modeller av Apple-märkta iOS-enheter och kan, beroende på FileMaker beslut,
tillhandahållas mot en avgift eller kostnadsfritt. Villkoren i detta Avtal gäller för alla programuppgraderingar eller uppdateringar som Claris tillhandahåller och som ersätter och/eller är tillägg till den ursprungliga FileMakerprogramprodukten, såvida inte uppgraderingen eller uppdateringen åtföljs av en separat licens som i så fall är de
villkor som gäller.
2.

Tillåten användning och begränsningar

(a) Enligt villkoren i detta Avtal och enligt vad som tillåts i de villkor för användning som anges i
villkoren för App Store erhåller du en begränsad icke-överlåtningsbar rätt att installera och använda
FileMaker- programvaran på valfria kompatibla Apple- märkta iOS-enheter som du äger eller administrerar.
Du får inte distribuera eller göra FileMaker-programvaran tillgänglig via ett nätverk där den kan användas av
flera enheter samtidigt. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, vidaredistribuera eller underlicensiera FileMakerprogramvaran. Ni har rätt att använda denna Programvara för tillgång till data lagrat på FileMaker Server eller
FileMaker Cloud for AWS om Ni har köpt tillgång till data under något av FileMakers volymlicensprogram

(t.ex. FileMaker Site-licens, FileMaker-användarlicens etc.). Villkoren för det tillämpliga volymlicensavtalet för
Claris gäller för Er rätt till tillgång till data.
(b) Ni får inte, och ni åtar er att inte, eller ge andra möjlighet; att kopiera (förutom vad som uttryckligen är
tillåtet enligt detta licensavtal och ”Användarvillkoren”), dekompilera, dekonstruera, bakåtassemblera, försöka
efterforska källkoden, dekryptera, modifiera eller skapa härledda verk och lösningar av FileMaker Programvaran
eller tjänster som tillhandahålls genom FileMaker Programvaran, eller någon del därav (förutom och endast i
den utsträckning någon föregående begränsning är förbjuden enligt tillämplig lag eller i den utsträckning som
tillåts enligt tillämpliga villkor för komponenter med ”öppna källkoder” ingående i FileMaker Programvaran).
Varje försök att göra det nyssnämnda innebär är kränkning av rättigheter tillhöriga Claris och licensgivarna till
FileMaker Programvaran.
(c) FileMaker Programvaran kan användas till att mångfaldiga material under förutsättning att sådan
användning är begränsad till mångfaldigande av icke- upphovsrättsligt skyddat material, material som ni äger
upphovsrätten till eller material som ni är behörig eller har rätt att mångfaldiga enligt lag. Äganderätten och
immateriella rättigheter till det innehåll som visas av eller görs tillgängligt via FileMaker Programvaran tillhör
respektive innehavare av innehållet. Sådant innehåll kan vara skyddat av upphovsrätt, annan immaterialrättslig
lagstiftning och konventioner samt kan vara föremål för tredjemansbestämmelser eftersom tredje man
tillhandahåller innehållet. Detta licensavtal ger er inte någon rätt att använda sådant innehåll. Till exempel,
samling fotografier, bilder, grafik, clipart, konstverk eller liknande tillgångar (”Digitala Bilder”) som tillhandahålls
av Claris och/eller dess licensgivare som en del av FileMaker Programvaran eller tjänster (inklusive men inte
begränsat till Digitala Bilder som finns i mallar, förlagor, bruksanvisningar eller handledning), får inte tas
ut och distribueras kommersiellt eller på annat sätt, på ett fristående sätt utanför FileMaker Programvaran.
(d) Finansiell- eller hälsoinformation som visas av FileMaker Programvaran tillhandahålls endast såsom
allmän information och är inte avsedd att förlitas på, eller bedömas som alternativ till finansiell eller medicinsk
rådgivning. Ni är självständigt ansvarig för finansiella beslut och beslut som rör er hälsa och eventuella
konsekvenser av detta. Därför bör ni alltid söka vägledning och råd för finansiell rådgivare eller läkare när så
är lämpligt. Vare sig Claris eller någon av dess licensgivare garanterar ansvar för riktighet, fullständighet eller
tidsmässig aktualitet av finansiell- eller hälsoinformation som finns i FileMaker Programvaran eller att ett önskat
resultat uppnås.
(e) Vissa komponenter i FileMaker Programvaran och program med ”öppen källkod” program
från tredje man i FileMaker Programvaran, har eller kan göras tillgängliga av Claris på sin webbplats
(http://www.filemaker.com/support/downloads/? nav = support-downloads) (tillsammans kallade ”Öppna
Källkod-komponenter”). Ni kan enbart ändra eller ersätta dessa Öppna Källkod-komponenter, förutsatt att:
(i) den resulterande ändrade FileMaker Programvaran används i enlighet med tillåten användning enligt ovan,
och (ii) ni i övrigt uppfyller villkoren i detta licensavtal och alla andra tillämpliga villkor för användning av Öppna
Källkod-komponenter. Claris är inte skyldigt att tillhandahålla underhåll, teknisk eller annan support för den
resulterande ändrade FileMaker Programvaran.
3.
Dataanvändning. Claris och dess dotterbolag och agenter kan samla in, bevara, bearbeta och
använda diagnostisk, teknisk och relaterad, inklusive men inte begränsat till information om din iOS-enhet, dator,
system och installerade program samt tillbehör, som samlas regelbundet för att underlätta tillhandahållandet av
programuppdateringar, produktsupport och ev. andra tjänster till er relaterade till FileMaker Programvaran, och
att kontrollera efterlevnaden av detta licensavtal. Claris får även använda samlad information, så länge den har en
form som inte identifierar dig personligen, till att förbättra produkter eller tillhandahålla tjänster eller tekniker.
Information kommer alltid att behandlas i enlighet med Claris’s Privacy Policy som genom hänvisning till
http://www.filemaker.com/company/legal/privacy inkorporeras i detta Avtal.
4.
Upphörande. Detta licensavtal gäller tills vidare. Dina rättigheter under detta licensavtal kommer att
upphöra automatiskt eller upphöra att gälla på annat sätt utan meddelande från Claris så snart ni inte uppfyller
något av villkoren i detta licensavtal. Vid upphörande av detta licensavtal, ska ni upphöra med all användning av

FileMaker Programvaran och förstöra alla kopior, helt eller delvis, av FileMaker Programvaran. Punkterna 5, 6,
9 och 10 i detta licensavtal ska gälla även efter Licensavtalets upphörande.
5.

Garantifriskrivning

5.1. Om ni är en kund som är konsument (någon som använder FileMaker Programvaran på annat sätt än
genom er handel- eller affärsverksamhet eller yrke) kan det föreligga tvingande lagstiftning i ert hemland som
inte tillåter följande begränsningar med följd att begränsningen inte gäller för er. För att ta reda på mer om era
rättigheter, bör ni kontakta lokal konsumentrådgivning.
5.2 NI GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT I DEN UTSTRÄCKNING SÅ TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG,
ANVÄNDNINGEN AV FILEMAKER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER SKER PÅ ER EGEN RISK OCH ATT
HELA ANSVARET FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH INSATSER,
ÄR ER.
5.3 I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SÅ TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS
FILEMAKER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER ”I BEFINTLIGT SKICK” MED ALLA FEL OCH BRISTER OCH
UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH CLARIS OCH CLARIS LICENSGIVARE (TILLSAMMANS KALLADE
”CLARIS” I PUNKTERNA 5 OCH 6), FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR
AVSEENDE FILEMAKER MJUKVARAN OCH TJÄNSTER, GRUNDADE PÅ LAGSTIFTNING ELLER SOM
ÄR UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
OCH/ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, LÄMPLIGHET
FÖR VISST ÄNDAMÅL, TILLFÖRLITLIGHET OCH ”QUIET ENJOYMENT” SAMT INTRÅNG I TREDJE MANS
RÄTTIGHETER.
5.4 CLARIS GARANTERAR INTE ANSVAR MOT STÖRNINGAR VID UTNYTTJANDET AV
FILEMAKER PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER, ATT FUNKTIONERNA I FILEMAKER PROGRAMVARAN
ELLER TJÄNSTER UPPFYLLER ERA KRAV, ATT ANVÄNDNINGEN AV FILEMAKER PROGRAMVARAN ELLER
TJÄNSTER KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA ELLER FELFRIA, ATT FILEMAKER PROGRAMVARAN ELLER
TJÄNSTER KOMMER VARA KOMPATIBEL MED TREDJE MANS PROGRAMVARA, ELLER ATT FEL I
FILEMAKER PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER KOMMER KORRIGERAS.
5.5 NI BEKRÄFTAR VIDARE ATT FILEMAKER PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER INTE
ÄR AVSEDDA ELLER LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR BRISTER,
FEL ELLER FELAKTIGHETER KAN FÖREKOMMA BETRÄFFANDE INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION
SOM TILLHANDAHÅLLS AV FILEMAKER PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER OCH SOM KAN
LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA, ELLER ALLVARLIG SAK- ELLER MILJÖSKADA, INKLUSIVE
MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL ANLÄGGNINGAR FÖR KÄRNKRAFT, LUFTFARTSNAVIGATION,
KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKLEDNING, LIVSUPPEHÅLLANDE SYSTEM ELLER VAPENSYSTEM.
5.6 INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING LÄMNAD AV
CLARIS ELLER DESS BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE SKA UTGÖRA NÅGON GARANTI. OM FILEMAKER
PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER VISAR SIG VARA BRISTFÄLLIGA SKA NI BÄRA SAMTLIGA KOSTNADER
FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. PÅ GRUND AV TILLÄMPLIG TVINGANDE
KONSUMENTRÄTTSLIG LAGSTIFTNING I VISSA LÄNDER TILLÅTS INTE VISSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR,
VARFÖR OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR KAN VARA UNDANTAGNA ER.
6.
Ansvarsbegränsning. I DEN UTSTRÄCKNING SÅ INTE FÖRBJUDITS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG,
SKAUNDER INGA OMSTÄNDIGHETER CLARIS SVARA FÖR PERSONSKADA, ELLER GODTYCKLIGT
UPPKOMMANDE, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER KONSEKVENSSKADOR AV VILKET SLAG DET VARA MÅ,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING, ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST, KORRUPTION ELLER
FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER ANDRA AFFÄRSMÄSSIGA SKADOR ELLER
FÖRLUSTER TILLFÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ER ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA
FILEMAKER PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER OAVSETT OM DET ÄR FRÅGA OM INOM- ELLER

UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND ELLER OM DET FÖRELIGGER UPPSÅT ELLER VÅRDSLÖS OCH
ÄVEN OM CLARIS HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE
ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR PERSONSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR , SÅ DENNA BEGRÄNSNING
KANSKE INTE GÄLLER FÖR ER. Under inga omständigheter ska Claris’s totala ansvar mot er för samtliga skador
(med undantag för vad som kan följa av tillämplig lag i fråga om personskador) överstiga ett belopp på fem
amerikanska dollar ($ 5,00). Ovannämnda begränsningar gäller även om ovanstående sanktion inte uppfyller
dess grundläggande syfte.
7.
Exportrestriktioner. Ni förbinder er att inte exportera eller vidareexportera FileMaker Programvaran
annat än i enlighet med vad som medges i Förenta Staternas lagstiftning och lagstiftningen i det land i vilket
FileMaker Programvaran anskaffades. I synnerhet, men utan begränsning därtill, får FileMaker Programvaran
inte exporteras eller vidareexporteras till (a) något land som är under embargo från Förenta Staterna, eller
(b) någon som är upptagen på Förenta Staternas finansdepartements lista över särskilda medborgare (the U.S.
Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals) eller på Förenta Staternas handelsdepartements
förbudslista över personer och enheter (the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List).
Genom att använda FileMaker Programvaran förklarar och garanterar ni att ni inte befinner er i sådant land eller
på sådan lista. Ni förbinder er även att inte använda FileMaker Programvaran i något syfte som är förbjudet av
Förenta Staternas lagstiftning, inkluderat men inte begränsat till utveckling, design, konstruktion, tillverkning eller
produktion av kärnvapen, kemiska eller biologiska stridsmedel.
8.
Slutanvändare vid Förenta Staternas myndigheter. FileMaker Programvaran och tillhörande
dokumentation är ”Commercial Items”, enligt definitionen i 48 CFR § 2.101, bestående av ”Commercial
Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” såsom dessa termer används i
48 CFR § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202. I enlighet med 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1
till 227.7202-4, som är tillämplig, Commercial Computer Software och Commercial Computer Software
Documentation är upplåten (licensierad) till slutanvändare inom amerikansk förvaltning (a) endast som
”Commercial Items”, och (b) endast med de rättigheter som tillkommer alla andra slutanvändare i enlighet
med villkoren i detta licensavtal. Opublicerade rättigheter förbehålls Förenta Saternas upphovsrättslagstiftning.
9.
Gällande lag m.m. Detta licensavtal Detta licensavtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med
lagstiftningen i delstaten Kalifornien, med undantag för dess internationellt privaträttsliga principer. Parterna är
överens om att Förenta Nationernas konvention om avtal och internationella köp av varor uttryckligen undantas
från tillämplighet avseende detta licensavtal. Om ni är en konsument i Storbritannien, kommer detta licensavtal
regleras av lagstiftningen i den jurisdiktion där ni har ert hemvist. Om av någon anledning en behörig domstol
skulle finna någon bestämmelse eller del därav i detta licensavtal vara utan verkan, ska detta licensavtal i övrigt
fortsätta vara giltigt.
10.
Fullständigt avtal; språk. Detta licensavtal utgör hela avtalet mellan er och Claris avseende FileMaker
Programvaran, och ersätter alla tidigare överenskommelser härom mellan parterna. Inga tillägg till eller ändringar i
detta licensavtal är bindande om de inte är skriftliga och har undertecknats av FileMaker. Översättningar av detta
licensavtal har gjorts för lokala behov och i händelse av otydlighet mellan den engelska och den icke-engelska
versionen ska den engelska versionen av detta licensavtal ha tolkningsföreträde, såvida inte detta skulle vara
förbjudet enligt lokal lagstiftning i er jurisdiktion.
11.
Tredje mans bekräftelser. Delar av FileMaker Programvaran utnyttjar eller innehåller programvara från
tredje man och annat upphovsrättsligt skyddat material. Bekräftelser, licensvillkor och friskrivningar för sådant
material finns i elektronisk dokumentation ”online” för FileMaker Programvaran, eller kan annars följa med sådant
material, och er användning av sådant material regleras av tredje mans respektive villkor.
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