
 
CLARIS FILEMAKER PRO LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA 

 
VIKTIGT - LÄS NOGGRANT: GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NER, 
ÅTKOMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODTAR NI OCH 
BLIR BUNDEN AV VILLKOREN I AVTALET. OM NI INTE GODTAR VILLKOREN, VARKEN 
INSTALLERA, KOPIERA, LADDA NED, ÅTKOM, ELLER ANVÄND PROGRAMVARAN OCH 
FÖRSTÖR OMEDELBART SAMTLIGA KOPIOR AV PROGRAMVARAN. 

 
OM DENNA PROGRAMVARA UPPLÅTITS TILL ER UNDER ETT CLARIS 
VOLYMLICENSAVTAL (T.EX. ÅRLIGT VOLYMLICENSAVTAL, VOLYMLICENSAVTAL, 
ÅRLIGT PLATSLICENSAVTAL ELLER PLATSLICENSAVTAL), ERSÄTTER DET 
AVTALETS VILLKOR DET FÖRELIGGANDE AVTALETS VILLKOR OCH DET 
FÖRELIGGANDE AVTALET MEDFÖR INTE UPPLÅTELSE AV EN YTTERLIGARE LICENS 
TILL PROGRAMVARAN. 
 
Claris FileMaker Pro (”FileMaker Pro”) innehåller: 
 

1. Programvaruapplikationen FileMaker Pro och därtill anknuten dokumentation 
inklusive drivers; 

2. Start-appar, exempel-appar (sample apps) och andra exempelfiler som utgör 
del av produkt (”Extras”). 
 
Programvaran specificerad häri jämte dokumentation som medföljer detta Licensavtal 
(”Programvaran”) licensieras till Er av Claris International Inc. och/eller Claris International 
(kallas tillsammans i detta dokument ”Claris”) och får uteslutande användas i enlighet med 
villkoren i detta Licensavtal. Det är alltså inte fråga om försäljning av Programvaran till Er. 
Claris förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts till Er. Rättigheterna enligt 
detta Licensavtal är begränsade till Claris och dess licensgivares immateriella rättigheter till 
Programvaran och endast i den utsträckning som angivits i detta Licensavtal och omfattar inte 
andra patent, immateriella eller andra rättigheter. Ni äger det medium (disketter/CD) på vilka 
Programvaran har lagrats, men Claris och dess licensgivare behåller äganderätten till själva 
Programvaran. 

 
Om Ni mottagit en testversion av Programvaran för Er begränsade utvärdering, är den såsom 
meddelats Er programmerad att sluta fungera på ett förutbestämt datum, och punkt 5 nedan är 
anpassad så att testversionen av Programvaran tillhandahålls i ”BEFINTLIGT SKICK” och 
”UTAN NÅGOT SLAG AV GARANTI”. Alla övriga bestämmelser nedan gäller såväl test- som 
färdigställda versioner av Programvaran. I samband med att perioden för testversionen av 
Programvaran löper ut är ni skyldig att genast upphöra med att använda varje databas 
framtagen genom testversionen av Programvaran inklusive varje databas med tillgång till 
Claris FileMaker Go (”FileMaker Go”), såvida Ni inte har betalat för en fullständig eller 
uppgraderad version av Programvaran. 
 
1. Upplåtelsen (Licens). 
 

(a)  Allmän Licens. 
 



1)  Enkellicens. Om Ni använder versionen för enkellicens för 
Programvaran (”Enkellicens”) gäller följande villkor (med undantag för punkterna 
1(a)2 och 1(a)3 nedan). Ni har rätt att installera och använda en version av 
Programvaran på endast en dator i taget. Även om såväl Mac som Windows 
tillhandahåller Programvaran på olika språk, har Ni endast rätt att använda en 
språkversion för en plattform i taget (d.v.s. antingen Mac eller Windows), förutom i 
fall som anges i punkten 1(d). Ni får inte samtidigt använda eller åtkomma mer än 
ett exemplar av Programvaran från samma operativa system (t.ex. genom 
användning av virtuell eller annan teknik). Den primära användaren av datorn där 
Programvaran är installerad kan göra en andra kopia för hans eller hennes 
exklusiva användning på antingen en hem- eller bärbar dator. Ni rätt inte rätt att 
lagra eller installera Programvaran på någon lagringsenhet (t.ex. en nätverks- eller 
terminalserver). Enkellicensen får inte delas eller användas samtidigt på olika 
klienter eller datorer. 

 
2)  Användarlicens. Om Ni inte använder en Enkellicens, utan istället har 

en användarlicens (”Användarlicens”) gäller följande villkor (och villkoren i punkt 
1(a)(1), och 1(a)(3) gäller inte). För avtal om Användarlicens, är företaget eller 
organisationen som köper programvaran skyldigt att köpa en licens för varje 
enskild person som behöver tillgång till Programvaran. Ni, som den enskilda 
person som har en licens till Programvaran, definieras som en ”Användare”. Ni har 
rätt att använda Programvaran genom att ansluta till valfri Claris FileMaker Server 
(enligt ett Användarlicensavtal eller ett avtal om licens för Samtidiga Anslutningar) 
förutsatt att Ni tilldelats rättighet/licens enligt Användarlicensavtalet och använder 
denna Användarlicens vid anslutning till Claris FileMaker Server (”FileMaker 
Server”). Ditt företag eller organisation som har licensierat denna Programvara 
enligt ett av avtal om Användarlicens kan överflytta Er licens till en annan person 
endast om Ni inte längre använder Programvaran. 

 
3)  Licens för samtidiga anslutningar (concurrent connections). Om Ni 

inte använder version för Enkellicens av Programvaran, en version för 
Användarlicens av Programvaran, utan istället har en licens för samtidiga 
anslutningar (”Samtidiga Anslutningar”) gäller följande villkor (varvid villkoren i 
punkt 1(a)(1), och 1(a)(2) inte gäller). Ni har endast rätt att bara använda 
Programvaran om Ni är anställd hos ett företag eller organisation som har 
licensierat Programvaran enligt ett licensavtal för ”Samtidiga 
Anslutningar”(Licensierad Organisation”). Om Ni är tillfälligt anställd, konsult eller 
fristående kontraktspart för den Licensierade Organisationen, arbetar på den 
Licensierade Organisationens faciliteter och Ni har uttrycklig behörighet från den 
Licensierade Organisationen att använda Programvaran, har Ni rätt att endast 
använda Programvaran när ni bedriver verksamhet på uppdrag av den 
Licensierade Organisationen. Programvaran måste tas bort från Er dator när Ni 
slutar arbeta för den Licensierade Organisationen eller när denna licens löper ut 
eller avslutas enligt punkt 3 nedan. Om den Licensierade Organisationen är en 
utbildningsinstitution och Ni är en inskriven student, lärare, lärarassistent, 
administratör eller personal hos den Licensierade Organisationen, får Ni bara 
använda Programvaran på den Licensierade Organisationens datorer. Enligt 
modellen för Samtidiga Anslutningar är Er Licensierade Organisation skyldig att 
köpa antal licenser som motsvarar det maximala antalet enskilda Samtidiga 
Anslutningar som har tillgång till FileMaker Server. När Ni använder denna 
Programvara för att få tillgång till FileMaker Server har Ni endast rätt till tillgång till 



en FileMaker Server som Er Licensierade Organisation har köpt enligt ett 
licensavtal för Samtidiga Anslutningar. Ni har endast rätt att använda upp till det 
totala antalet samtidiga anslutningar Ni har köpt vid ett tillfälle. Ni har inte rätt att 
tillåta att FileMaker Pro eller FileMaker Go-klienterna får tillgång till Programvaran 
om inte Programvaran är ansluten till FileMaker Server  

 
(b)  Extras. Claris upplåter Er en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens som 

berättigar Er till följande, inom de begränsningar som följer av detta Licensavtal i övrigt: (1) 
att använda, kopiera samt distribuera Extras för intern användning, (2) modifiera Extras, och 
därefter använda, kopiera och distribuera enskilda modifierade Extras, under förutsättningen 
att dessa är modifierade i väsentliga hänseenden, samt (3) infoga Extras som komponent i 
Era Egna Lösningar, och upplåta underlicens till tredje män att använda, kopiera och 
distribuera de Egna Lösningarna i enlighet med villkoren i punkt 7 nedan. Oaktat det som 
ovan sagts får Ni inte distribuera alla eller delar av Extras för användning av andra som 
verktyg eller för infogande i andra produkter eller annan programvara. Ni får inte använda, 
kopiera, modifiera eller distribuera Extras för användning tillsammans med någon annan 
produkt än en Claris produkt eller Egen Lösning. Ni måste radera eventuella Claris logotyper, 
som ingår i Extras, innan Ni distribuerar Extras. 
 

(c)  Årliga licensavtal och tidsbegränsade licensavtal. Om Ni licensierar 
Programvaran enligt ett årligt licensavtal eller annat avtal med begränsad avtalstid (t.ex. 
Årligt Volymlicensavtal eller Årligt Platslicensavtal), har Ni endast rätt att använda 
Programvaran under avtalstiden för licensavtalet och Ni måste upphöra med all användning 
av Programvaran vid utgången av ditt licensavtal. 
 

(d)  Backup och Upplysningar. Ni har rätt att göra en kopia av Programvaran i 
maskinläsbar form enbart av säkerhetsskäl. Som en uttrycklig förutsättning för detta 
Licensavtal, måste Ni se till att det på varje kopia återfinns de upplysningar om upphovsrätt 
och annan äganderätt som finns på det originalexemplar som Ni erhållit från Claris. 
 

(e)  Utbildning. Om Programvaran licensieras för utbildningsändamål till reducerat 
pris, får den endast användas exklusivt för utbildningsändamål av inskrivna studenter, 
fakultet, lärare, personal och administratörer vid en K-12 (eller motsvarande) ackrediterad 
utbildningsinstitution, eller högre institutionsnivå. För Programvaran licensierad av en 
auktoriserad utbildningsinstitution, omfattar inte rättigheterna avseende bärbar dator resp. 
dator stationerad i bostaden enligt punkt 1(a) (1) studenter, men väl fakultet, lärare, personal 
och administratörer. 
 

(f)  Immaterialrättsliga kännetecken. Programvaran skyddas av upphovsrättslig 
lagstiftning. Som en uttrycklig förutsättning för detta Licensavtal, måste Ni se till att det på 
varje kopia återfinns de Claris varumärken, upplysningar om upphovsrätt eller annan rätt 
(tillsammans och var och en för sig ”Upplysningarna”) som finns på det originalexemplar som 
Ni erhållit från Claris, om inte annat föreskrivs i punkten 1(c). Om Ni kundanpassar ”About”- 
bilden, måste Er ”About”-bild innehålla följande upplysning: ”Delar av programvaran är © 
1984–2023 Claris International Inc. Alla rättigheter förbehållna.” Ni får inte använda Claris 
namn, logotyp eller varumärken på något annat sätt för marknadsföring av Er Egen Lösning 
än som uttryckligen tillåts av Claris 
 

(g)  Uppgraderingar och uppdateringar. Om Programvaran licensieras till Er i 
form av en uppgraderad eller uppdaterad version, får den enbart användas för att ersätta en 
tidigare version av Programvaran som tidigare licensierats till Er. Ni är införstådd med att 



licensiering till Er i form av en uppgraderad eller uppdaterad version inte innebär en 
ytterligare licensiering av Programvaran (d.v.s., Ni får inte använda den uppdaterade eller 
uppgraderade Programvaran annat än att för att ersätta den tidigare versionen, och Ni får 
inte heller överlåta den tidigare versionen av Programvaran, som Ni ersätter, till tredje man). 
Villkoren i detta licensavtal gäller även för Claris eventuella uppgraderingar eller 
uppdateringar av Programvaran, såvida inte sådan uppgradering eller uppdatering åtföljs av 
en separat licens, i vilket fall Ni godkänner att villkoren i sådan licens reglerar 
uppgraderingen eller uppdateringen. 
 
2. Ytterligare inskränkningar. 
 

(a)  Middleware och åtkomst från flera klienter. Ni har inte rätt att använda 
Programvaran med någon middleware, applikationsserver, CGI eller annan programvara 
eller teknik som tillåter att flera än en klient får tillgång till någon databas, med undantag för 
vad som uttryckligen är tillåtet enligt punkt 1(a). 

 
(b)  Andra begränsningar. NI FÅR INTE EFTERFORSKA KONSTRUKTIONEN 

AV, DEKOMPILERA, BAKÅTASSEMBLERA PROGRAMVARAN ANNAT ÄN I DEN 
UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG GER RÄTT TILL. NI FÅR INTE MODIFIERA, 
ANPASSA, ÖVERSÄTTA, HYRA UT, LÅNA UT ELLER SKAPA BEARBETNINGAR 
BASERADE PÅ PROGRAMVARAN ELLER NÅGON DEL DÄRAV. 

 
(c)  Användarrestriktioner. PROGRAMVARAN ÄR INTE AVSEDD FÖR 

ANVÄNDNING VID ANLÄGGNINGAR FÖR KÄRNKRAFT, FLYGNAVIGERING ELLER 
KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKÖVERVAKNING, LIVSUPPEHÅLLANDE 
ELLER ANNAN UTRUSTNING DÄR FEL I PROGRAMVARAN KAN ORSAKA DÖD, 
PERSONSKADA, ELLER ALLVARLIG SAK- ELLER MILJÖSKADA. 

 
(d)  Överlåtelse. NI FÅR INTE ÖVERLÅTA ERA RÄTTIGHETER ENLIGT DETTA 

LICENSAVTAL UTAN CLARIS SKRIFTLIGA SAMTYCKE I FÖRVÄG MED UNDANTAG 
FÖR VAD SOM ANGES I PUNKT 1(a)(2). 

 
(e)  Tillkännagivande om tredje man. Vissa komponenter som ingår i 

Programvaran och program från tredje man med öppen källkod som ingår i Programvaran 
har gjorts eller kan komma att göras tillgängliga av Claris på dess webbplats 
(https://www.claris.com/sv/resources/downloads/). Tillkännagivanden, licensvillkor och 
friskrivningsklausuler för sådant material finns” online” på 
https://www.claris.com/company/legal/third-party-acknowledgements.html eller medföljer 
sådant material och Er användning av sådant material är reglerad av tillverkarens villkor. 

 
(f)  Peer-to-Peer delning. Ni har inte rätt att tillåta att fler än fem (5) FileMaker Pro 

eller FileMaker Go-klienter samtidigt ha tillgång till Programvaran. Funktionen Peer-to-Peer 
delning är endast avsedd för teständamål och får inte användas i en produktionsmiljö. 

 
(g)  FileMaker Pro Test Licens. Om Ni har licensierat FileMaker Pro Test Licens 

enligt FileMaker Developer Subscription, har ni rätt att använda Programvaran antingen 
online (ansluten till FileMaker Server) eller offline. Ni får dock bara ansluta till en FileMaker 
Server licensierad enligt FileMaker Developer Subscription. Dessutom får Programvaran 
endast användas för teständamål och den får inte användas i en produktionsmiljö. 
 



3. Upphörande. Detta Licensavtal gäller tills vidare. Om Ni licensierar Programvaran 
enligt ett årligt licensavtal eller annat avtal med begränsad avtalsperiod, upphör avtalet 
omedelbart vid utgången av avtalstiden då Ni måste upphöra med all användning av 
Programvaran såvida Ni inte före utgången av avtalstiden har betalat för att förnya licensen. 
Licensavtalet upphör automatiskt utan föregående meddelande från Claris eller 
domstolsutslag om Ni underlåter att iaktta någon bestämmelse i detta Licensavtal. Vid 
sådant upphörande skall Ni förstöra Programvaran, allt medföljande skriftligt material samt 
alla kopior av dessa. Punkterna 5, 6, 9 och 10 skall gälla även efter Licensavtalets 
upphörande. 
 
4. Exportåtaganden. Ni får inte använda eller exportera eller vidareexportera 
Programvaran på annat sätt än vad som är tillåtet enligt gällande lag i USA eller i det land 
Programvaran förvärvades. I synnerhet gäller, men utan begränsning härtill, att Programvaran 
inte får exporteras eller vidareexporteras till (a) något land beträffande vilket USA har 
förordnat om handelsförbud, eller till (b) någon person som finns upptagen på listan ”Specially 
Designated Nationals” som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet (U.S. 
Treasury Department) eller listorna ”Denied Person's List” eller ”Entity List” som publiceras av 
det amerikanska handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce) eller någon annan 
lista för användarrestriktioner. Genom att använda Programvaran försäkrar Ni att Ni inte 
vistas i något sådant land och att Ni inte finns upptagen på någon av de ovan angivna 
listorna. Ni godkänner också att inte använda Programvaran för verksamhet som förbjuds av 
gällande lagstiftning i USA, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, utformning, 
tillverkning eller produktion av missiler, atomvapen eller kemiska eller biologiska vapen. 
 
5. Garanti. Såvida inte annat anges i detta Licensavtal garanterar Claris att 
Programvaran väsentligen fungerar under en nittio (90) dagars period från leveransdagen i 
enlighet med medföljande dokumentation. Claris totala ansvar och Er enda gottgörelse från 
Claris enligt denna begränsade garanti utgörs, efter Claris bestämmande, av utbyte av 
Programvaran, återbetalning av licensavgiften eller reparation av Programvaran som skall 
returneras till Claris eller av Claris auktoriserad representant med kopia av inköpskvitto. 
 
DEN OVAN ANGIVNA GARANTIN ÄR DEN ENDA GARANTI SOM CLARIS LÄMNAR, 
OCH CLARIS OCH DESS LICENSGIVARE FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA 
ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER (OAVSETT OM 
DESSA FÖLJER AV SKRIVEN LAG ELLER EJ), INKLUDERANDE MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL PROGRAMVARANS OCH MEDFÖLJANDE SKRIFTLIG 
DOKUMENTATIONS SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT SYFTE. 
EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG FRÅN ELLER 
BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR ÄR DET MÖJLIGT ATT 
DENNA INSKRÄNKNING INTE GÄLLER ER. CLARIS GARANTERAR INTE ATT 
ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN BLIR OAVBRUTEN ELLER FELFRI ELLER ATT 
BRISTER I PROGRAMVARAN KAN KORRIGERAS. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG 
INFORMATION ELLER RÅD LÄMNAT AV CLARIS ELLER AV CLARIS AUKTORISERAD 
REPRESENTANT SKALL GE UPPHOV TILL ETT GARANTIÅTAGANDE. VILLKOREN I 
DENNA BESTÄMMELSE OCH I GARANTIN UNDER DENNA PUNKT 5 PÅVERKAR INTE 
DE LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM EN KONSUMENT SOM FÖRVÄRVAT 
PROGRAMVARAN I ANNAT FALL ÄN I NÄRINGSVERKSAMHET MÅ HA, INTE HELLER 
UTGÖR DE HINDER MOT ATT GÖRA GÄLLANDE ELLER BEGRÄNSAR ANSVAR FÖR 
DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV CLARIS OAKTSAMHET. 
 
6. Friskrivning och ansvarsbegränsningar. 



 
(a)  Friskrivning. VARKEN CLARIS, DESS MODER- ELLER DOTTERBOLAG. 

ELLER NÅGON LICENSGIVARE, STYRELSELEDAMOT, LEDNINGSPERSONAL, 
ANSTÄLLD ELLER NÅGON NÄRSTÅENDE TILL DE OVAN UPPRÄKNADE ANSVARAR 
FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUDERANDE, MEN 
INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV HANDELSVINST, FÖRLUST P.G.A. 
VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV DATA, AFFÄRSINFORMATION OCH DYLIKT), 
ELLER DIREKT FÖRLUST AV VERKSAMHET, HANDELSVINST ELLER INTÄKTER, 
OAVSETT OM SKADORNA ÄR FÖRUTSEBARA ELLER INTE, SOM HÄNFÖR SIG TILL 
ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH 
MEDFÖLJANDE SKRIFTLIGT MATERIAL. DETTA GÄLLER OAVSETT GRUNDEN FÖR 
KRAVET (INOM ELLER UTOMOBLIGATORISKT, VÅLLANDE, 
SKADESTÅNDSRÄTTSLIGT, GRUNDAT PÅ SKRIVEN LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT) 
OCH ÄVEN OM CLARIS ELLER CLARIS FÖRETRÄDARE TIDIGARE HAR UPPLYSTS 
OM MÖJLIGHETEN ATT SKADAN IFRÅGA KUNDE INTRÄFFA. 

 
(b)  Begränsning. CLARIS TOTALA ANSVAR GENTEMOT ER FÖR SKADOR, 

AV VILKA SLAG DE VARA MÅ OCH OAVSETT ORSAKERNA TILL DESSA OCH SOM 
INTE OMFATTAS AV FRISKRIVNINGEN I PUNKT 6 (a) OVAN, SAMT OAVSETT HUR 
GRUNDEN FÖR KRAV UPPSTÅR (INOM ELLER UTOMOBLIGATORISKT, VÅLLANDE, 
SKADESTÅNDSRÄTTSLIGT, GRUNDAT PÅ SKRIVEN LAG ELLER PÅ ANNA SÄTT), 
BEGRÄNSAS TILL DET HÖGRE BELOPPET AV USD 5,0 (FEM) ELLER DET BELOPP 
SOM NI BETALT I LICENSAVGIFT FÖR PROGRAMVARAN SOM ORSAKADE SKADAN. 
PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT DENNA BESTÄMMELSE OM BEGRÄNSNING AV 
SANKTIONER OCH SKADESTÅND SKALL TILLÄMPAS OBEROENDE AV OCH SKALL 
ÖVERLEVA EN BRISTANDE FULLGÖRELSE AV DET HUVUDSAKLIGA SYFTET MED 
EN GARANTI. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN I DENNA PUNKT 6 GÄLLER ÄVEN VID 
DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV CLARIS VÅRDSLÖSHET I DEN 
UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE RÄTT TILLÅTER BEGRÄNSNING AV SÅDANT 
ANSVAR. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER FRISKRIVNING FRÅN 
ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA 
SKADOR, KAN DET HÄNDA ATT DEN OVAN ANGIVNA BEGRÄNSNINGEN INTE ÄR 
TILLÄMPLIG I ERT FALL. INGA BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL PÅVERKAR 
ELLER BEGRÄNSAR RÄTTIGHETER I TVINGANDE SKRIVEN LAG FÖR KONSUMENT 
SOM ANSKAFFAR PROGRAMVARA FÖR ANNAT ÄN NÄRINGSVERKSAMHET. 
 
7. Sublicensiering. Ni samtycker till att all distribution av Extras skall ske enligt 
skriftligt avtal, vars villkor i vart fall skall: (i) ge en icke-exklusiv rätt till att använda bara en 
kopia av Extras för varje kopia av Er egen lösning som Ni licensierar till Er kund; (ii) 
föreskriva att varje vidareöverlåtelse skall vara underställd begränsningarna i denna punkt 7; 
(iii) föreskriva att Extras (eller de benämningar till vilka dessa må ha omdöpts) upplåts med 
nyttjande rätt, och säljs inte, till den slutlige användaren, och de immateriella rättigheterna till 
alla kopior av Extras stannar hos Claris och dess licensgivare; (iv) innehålla begränsningar 
väsentligen i den form som framgår av punkten 2 (Inskränkningar) och punkten 4 
(Exportrestriktioner) i detta Licensavtal; samt (v) innehålla begränsningar i garanti och ansvar 
som överensstämmer med och är väsentligen i den form som i punkterna 5 och 6 i detta 
Licensavtal. 
 
8. Teknisk Support. Ni är ensam ansvarig för att tillhandahålla all teknisk support till 
Era underlicenstagare avseende Egna Lösningar, och Ni får inte hänvisa någon 
underlicenstagare till Claris för teknisk support avseende Era Egna Lösningar. Dessutom 



åtar Ni Er härmed att inkludera Ert namn och adress i en ”About”-skylt avseende Egen 
Lösning. 
 
9. Skadeslöshetsförbindelse. Ni skall ersätta Claris och hålla Claris skadeslös från 
alla krav, allt skadestånd, förlust, ansvar samt kostnader (inklusive skäliga advokatkostnader 
och kostnader för andra rådgivare) som uppkommer i anledning av någon Egen Lösning som 
Ni distribuerat och som grundar sig på Era egna bidrag i sådan Egen Lösning.  

 
10.  Dataanvändning.  
Information om Er användning av Claris Programvara kommer alltid att behandlas i enlighet 
med FileMakers Privacy Policy som genom hänvisning till 
http://www.claris.com/company/legal inkorporeras i detta Licensavtal. 
 
11.  Allmänna villkor. Om det i det land där Programvaran upplåts till Er finns ett lokalt 
dotterbolag till Claris, skall detta Licensavtal tolkas och tillämpas enligt det landets lag. I 
annat fall skall detta Licensavtal tolkas och tillämpas i enlighet med Förenta Staternas lag 
och Kalifornisk delstatslag. Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention 
angående avtal om internationella köp av varor (1980), med gällande ändringar, uttryckligen 
undantas från all tillämplighet avseende detta Licensavtal. Detta Licensavtal utgör det 
fullständiga avtalet mellan parterna ifråga om den Programvara som upplåtits enligt dessa 
bestämmelser och det åsidosätter samtliga tidigare och samtidiga överenskommelser härom. 
Ni bekräftar att Ni inte har förlitat Er på några av Claris uppgivna förhållanden eller 
utfästelser dock att inget i detta licensavtal friskriver eller begränsar ansvar för bedrägeri. För 
att justeringar eller ändringar av bestämmelser i detta Licensavtal skall vara giltiga krävs att 
dessa sker i skriftlig form samt undertecknas av Claris. Om någon bestämmelse i detta 
Licensavtal av behörig domstol bedöms stå i strid med gällande lag, skall bestämmelsen 
tillämpas i den utsträckning som är möjlig, och övriga bestämmelser i detta Licensavtal har 
fortsatt giltighet. Claris underlåtenhet eller dröjsmål att utnyttja viss rättighet skall inte 
innebära att Claris avstått från någon rättighet såvida inte Claris uttryckligen meddelat sådant 
avstående skriftligen. Claris enstaka eller partiella utnyttjande av viss rättighet skall inte 
innebära att Claris avstått eller prekluderats från någon rätt att utnyttja rättigheter obegränsat 
eller påkalla andra rättigheter eller sanktioner. Denna Programvara och relaterad 
dokumentation är ”Commercial Items” (kommersiella objekt) såsom definierats enligt 48 
C.F.R. §2.101, bestående av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer 
Software Documentation” såsom uttrycken används i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 
C.F.R.§227.7202, i tillämpliga fall. I överensstämmelse med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 
C.F.R.§227.7202-1 till och med 227.7202-4, i tillämpliga fall, är ”Commercial Computer 
Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” licensierade till U.S. 
Government:s slutanvändare (a) endast som ”Commercial Items”, och (b) med endast de 
rättigheter som upplåts till alla andra slutanvändare enligt villkoren häri. Förbehåll görs för 
icke-publicerade rättigheter enligt Förenta Staternas upphovsrättslagar. 
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