LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Läs detta Licensavtal för slutanvändare ("Licensavtal") noggrant innan du installerar eller använder programvaran som detta
Licensavtal avser ("Programvara"), inklusive men inte begränsat till programvarorna Info Input Express, Capture Pro, Info Input
Solution (både transaktionsversion och batchversion), Alaris Asset Management, Alaris Smart Touch, samt alla övriga
programvaror som tillhandahålls eller på annat sätt görs tillgängliga av Kodak Alaris för affärsändamål som inte uttryckligen
omfattas av ett separat licensavtal.
Genom att installera eller använda Programvaran godkänner du att vara bunden av detta Licensavtal samt representerar och
garanterar att: (i) om du är en anställd, representant eller annan agent för ett företag, myndighet eller annan organisation eller
juridisk person som använder Programvaran i samband med organisationens verksamhet, har du rätt, makt och befogenhet att ingå
i detta Licensavtal på uppdrag av organisationen eller den juridiska personen och binda organisationen eller den juridiska
personen till villkoren i detta Licensavtal, eller (ii) om du är en person som använder Programvaran för egna ändamål, att du
är 18 år eller äldre och har den rättsliga kapaciteten att ingå ett bindande avtal. Om du inte godkänner villkoren i detta
Licensavtal, installera och använd inte Programvaran eller någon relaterad dokumentation för något ändamål.
Kodak Alaris förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera detta Licensavtal enligt eget gottfinnande utan
föregående meddelande. Din fortsatta användning av Programvaran efter en sådan ändring utgör ditt godkännande av det
uppdaterade Licensavtalet, vilket blir tillgängligt på Kodak Alaris webbplats: http://legal.kodakalaris.com. Eventuella
hänvisningar till detta Licensavtal ska anses betyda att detta Licensavtal är ändrat och uppdaterat från tid till annan.
Om Programvaran har tillhandahållits till dig från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, licensieras Programvaran till
dig av Kodak Alaris Limited, och om Programvaran har tillhandahållits till dig från någon annan jurisdiktion, licensieras
Programvaran till dig av Kodak Alaris Inc. I detta Licensavtal avser termen "Kodak Alaris" Kodak Alaris Inc. eller Kodak Alaris
Limited, beroende på vad som är tillämpligt.
OAVSETT VAD SOM I ÖVRIGT ANGES I DETTA LICENSAVTAL, BEVILJAS INGEN LICENS UNDER DETTA
LICENSAVTAL (OAVSETT UTTRYCKLIGEN, IMPLICIT ELLER ANNAN) OCH DETTA LICENSAVTAL UTESLUTER
UTTRYCKLIGEN NÅGON RÄTTIGHET AVSEENDE PROGRAMVARA SOM DU INTE FÖRVÄRVADE PÅ LAGLIGT
SÄTT, ELLER SOM INTE ÄR EN LAGLIG, AUKTORISERAD KOPIA AV PROGRAMVARAN.
1. BEVILJANDE AV LICENS. Med förbehåll för och under förutsättning av din strikta överensstämmelse med alla de villkor
som anges i detta Licensavtal, ger Kodak Alaris dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar (med undantag för
behöriga underanvändare) begränsad licens till att använda Programvaran under perioden enbart för de ändamål som specifikt
identifierats eller angetts av Kodak Alaris som avsedd användning i gällande order, faktura eller annan dokumentation eller
specifikation, och under alla omständigheter, utom i den utsträckning som överenskommits med Kodak Alaris i ett signerat
skriftligt avtal och enbart i samband med dina egna interna affärsändamål (som kan innefatta utläggning av affärsprocesser,
hanterade tjänster till en slutkund eller liknande tjänsteleveranser) och inte i samband med någon programvara som tjänst eller
erbjudande om fristående programvara. Med avseende på Programvara som Kodak Alaris begränsar antalet instanser som du kan
installera, köra eller på annat sätt använda samtidigt eller tar ut en licensavgift för varje instans av Programvaran, måste du skaffa
ytterligare licenser för att använda ytterligare instanser förutom den första instansen eller det antal instanser som du har betalat
för. Licensen som beviljas härunder ger dig inte några rättigheter till framtida uppdateringar, uppgraderingar eller tillägg till
programvaran som kan bli tillgängliga i framtiden. Om uppdateringar, uppgraderingar eller tillägg tillhandahålls till dig av Kodak
Alaris, regleras användningen av detta Licensavtal. Programvaran kan vara föremål för andra villkor och villkor från tredje part,
som du härmed bekräftar och godkänner att följa i alla avseenden. Information relaterad till tredje parts leverantörsvillkor som
gäller för den specifika programvara som detta Licensavtal avser kan hittas på Kodak Alaris webbplats på:
http://legal.kodakalaris.com. Alla rättigheter som inte specifikt tilldelats här är reserverade. Inga rättigheter att använda någon av
Kodak Alaris eller dess licensgivares namn, logotyper eller varumärken beviljas av detta Licensavtal. Detta Licensavtal är inte för
försäljning av Programvaran eller andra immateriella rättigheter. Alla rättigheter, titlar och intresse i och till Programvaran och all
relaterad dokumentation (inklusive alla immateriella rättigheter däri) innehas av Kodak Alaris eller dess licensgivare.
2. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING. Du får inte (i) dekonstruera, dekompilera eller ta isär Programvaran;
(ii) modifiera, anpassa, ändra, översätta eller skapa härledda arbeten av Programvaran; (iii) sammanfoga eller integrera
Programvaran i någon tredje parts programvara eller lösningar, förutom vad som uttryckligen anges som en avsedd användning i
tillämplig order, faktura eller annan dokumentation eller specifikation från Kodak Alaris (i synnerhet när det gäller Info Input
Express, Capture Pro och Info Input Solution (både transaktionsversion och batchversion), (iv) kombinera eller utsätta
Programvaran för villkoren i någon Open Source-licens (som termen definieras av Open Source Initiative från tid till annan, för
närvarande publicerat på dess webbplats på: http://www.opensource.org/osd.html) som skulle leda till att Programvaran utsätts för
eller licensieras enligt villkoren för sådan Open Source-licens; (v) extrahera data eller innehåll från Programvaran; (vi) kopiera
eller distribuera Programvaran på annat sätt än vad som tillåts enligt detta Licensavtal eller enligt lag, inklusive men inte
begränsat till underlicensiering, hyrning, utlåning eller leasing av Programvaran till någon tredje part, eller (vii) på annat sätt
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använda Programvaran på något sätt som inte tillåts enligt detta Licensavtal. I händelse av att Programvaran endast tillhandahålls
för intern testning och utvärdering, ska du under ingen omständigheter använda Programvaran för kommersiella eller
inkomstgenererande ändamål. Du ska (x) skydda Programvaran från obehörigt avslöjande med minst lika stor omsorg som du
använder för att skydda din egen programkällkod och proprietär information; (y) lagra alla kopior av Programvaran på säkert sätt,
alltid och i alla former; och (iii) skriftligen meddela Kodak Alaris om obehörigt avslöjande eller tillgång till Programvaran som du
blir medveten om.
3. UNDERHÅLL. För viss Programvara har du antingen möjlighet eller skyldighet att köpa underhållstjänster från Kodak Alaris.
Om du har betalat en underhållsavgift för kvalificerad Programvara gäller följande villkor även för den period som betalningen har
gjorts för om inte underhållstjänsten eller detta Licensavtal avslutas tidigare. Under perioden som underhållstjänsterna tillhandahålls,
kan Kodak Alaris kostnadsfritt göra uppdateringar till Programvaran tillgängliga till allmänheten eller dess kunder, som innehåller
felkorrigeringar eller förbättrade funktioner. Som en del av underhållstjänsten har du rätt att ta emot sådana uppdateringar som
släppts under perioden som underhållstjänsten gäller för. Denna rätt omfattar inte några uppgraderingar, separata moduler eller
framtida produkter som Kodak Alaris utvecklar och licensierar som en separat produkt och som inte släpps kostnadsfritt till
allmänheten eller dess kunder. Du är ensam ansvarig för installation och implementering av uppdateringar eller nya versioner av
Programvaran och eventuell dataomvandling som krävs i samband därmed.
4. UPPGIFTER OCH SEKRETESS. Programvaran kan begära eller samla in viss begränsad information om dig när du
använder Programvaran. Programvaran kan också samla in information om vilket innehåll du skickar via Programvaran och vem
du skickar den till ("Överföringsdata"). Programvaran kan också använda cookies eller andra passiva spårningsmekanismer och
verktyg för att samla in information för att underlätta din användning av Programvaran. Kodak Alaris förbehåller sig rätten,
oavsett av Kodak Alaris eller en tredje part, att samla in aggregerad icke-personliga uppgifter från alla användare av
Programvaran som gäller exempelvis antalet gånger en användare har startat eller loggat in till Programvaran, de specifika
funktionerna i Programvaran som användes av en användare och typ och frekvens av fel som inträffar i Programvaran
("Aggregerad data"). Kodak Alaris använder Aggregerad data för att bedöma övergripande användning av Programvaran av
kunder för att fastställa hur Programvaran används och hur Programvaran och andra befintliga eller nya produkter kan utvecklas
och förbättras. Kodak Alaris kan dela Aggregerad data: (i) med leverantörer som hjälper till att tillhandahålla och utveckla
produkter och tjänster, (ii) med tredjeparts affärspartners med vilka Kodak Alaris erbjuder gemensamma kampanjer, (iii) om
Kodak Alaris anser att det är tillåtet enligt lag eller om det inte kommer bryta mot lagen eller dess avtalsförpliktelser (iv) eller om
Kodak Alaris anser att det är nödvändigt för att skydda Kodak Alaris rättigheter eller egendom eller är nödvändigt för att skydda
andra användares användning av Programvaran. Kodak Alaris kan dela Aggregerad data och Överföringsdata: (i) med sina
dotterbolag, (ii) om Kodak Alaris efter eget gottfinnande bestämmer att sådan delning är nödvändig för att följa juridiska krav
eller begäran från en myndighet med korrekt jurisdiktion och (iii) om Kodak Alaris anser det kan mildra sitt ansvar i en faktisk
eller potentiell rättegång. I det osannolika fallet att hela eller en del av Kodak Alaris företag säljs eller överförs på annat sätt till en
tredje part, överför Kodak Alaris relevanta Aggregerade data och Överföringsdata till den nya ägaren av den överförda
verksamheten.
5. PERIOD OCH UPPSÄGNING. Den effektiva löptiden för detta Licensavtal och den licens som beviljas härunder
(" Period ") ska börja från och med dagen för din första installation eller användning och ska gälla tills: (i) den sägs upp eller
(ii) för någon Programvara som tillhandahålls på abonnemangsbasis eller för vilken användningen av Programvaran annars är
föremål för tidsbegränsningar, tills sådan prenumeration eller tidsbegränsning löper ut. Du kan avsluta det när som helst genom
att sluta använda Programvaran. Kodak Alaris har rätt att omedelbart säga upp Licensavtalet utan förvarning: (x) om du
misslyckas med att följa något villkor i detta Licensavtal, eller (y) med avseende på någon Programvara för vilken Kodak Alaris
inte erhåller någon licensavgift, av någon anledning och utan orsak, enligt Kodak Alaris eget gottfinnande. Vid uppsägning eller
upphörande av detta Licensavtal av någon anledning godkänner du att avinstallera och ta bort Programvaran från alla platser och
radera eller förstöra alla kopior av alla former. Bestämmelserna i detta Licensavtal, som enligt deras uttryckliga villkor eller natur
och avsikt ska förbli i kraft längre än Perioden, ska fortsätta att gälla efter uppsägningen eller utgången av detta Licensavtal.
6. ÄGARSKAP. Titel till och alla immateriella rättigheter och äganderätter i och till Programvaran ska förbli hos och innehas
av Kodak Alaris och dess dotterbolag samt dess respektive licensgivare. Du förvärvar endast en licens för att använda
Programvaran, och inget ägande eller annat intresse i den. Du bekräftar att Programvaran i källkod förblir en konfidentiell
affärshemlighet som tillhör Kodak Alaris och godkänner att skydda den enligt kraven i detta Licensavtal och tillämplig lag, och
med hjälp av minst de kommersiellt rimliga standarder för skydd som är vanliga inom branschen. Underlåtenhet att följa detta
avsnitt kommer att resultera i automatisk uppsägning av detta Licensavtal och Kodak Alaris har rätt att utöva alla tillgängliga
juridiska och skäliga åtgärder.
7. LICENSINNEHAVARENS ANSVAR. Du godkänner att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive men inte
begränsat till alla lagar som rör immateriella rättigheter (inklusive upphovsrättslagar, varumärkeslagar, patentskydd, lagar om
affärshemligheter och alla andra liknande lagar och skydd). Du tar ansvar för driften av Programvaran; och för installation,
användning och resultaten som erhålles från Programvaran. Du representerar och garanterar att du har juridisk rättighet och
förmåga att godkänna villkoren i detta Licensavtal och att du har rättighet till all information eller material som du sänder via
Programvaran, inklusive inloggningsuppgifter när så är tillämpligt.
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8. BEGRÄNSAD GARANTI. Enbart med avseende på Programvara för vilken Kodak Alaris erhåller licensavgift, garanterar
Kodak Alaris att under en period av trettio (30) dagar efter inköpet av sådan licens, kommer Programvaran, när den är korrekt
installerad på system som uppfyller alla tillämpliga krav och när den används i enlighet med dess specifikationer, att i huvudsak
fungera i enlighet med, och innehålla den materiella funktionalitet som beskrivs i, tillämpliga specifikationer.
KODAK ALARIS GER INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE
PÅ PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG
LAG, AVVISAR KODAK ALARIS, FÖR EGEN RÄKNING OCH FÖR SINA DOTTERBOLAGS RÄKNING OCH DERAS
RESPEKTIVE LICENSGIVARE, UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR
UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. VISSA JURISDIKTIONER
TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ DELARNA AV OVANSTÅENDE
BEGRÄNSNINGAR GÄLLER KANSKE INTE FÖR DIG. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA
JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN TID TILL
ANNAN.
9. ANSVARSBEGRÄNSNING. Din användning av Programvaran är helt på egen risk. Under inga omständigheter är Kodak
Alaris eller dess dotterbolag, eller någon av dess eller deras licensgivare, leverantörer, återförsäljare, anställda, representanter eller
agenter ansvariga till dig på grund av din användning eller ditt missbruk av, eller beroende av Programvaran.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, KOMMER KODAK ALARIS ELLER DESS DOTTERBOLAG, ELLER
NÅGON AV DESS ELLER DERAS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIG TILL DIG FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, OAVSIKTLIGA
SKADOR, SPECIELLA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFAVGIFTER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING AV
EVENTUELLA FÖRLORADE VINSTER, AFFÄRSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV ANVÄNDNING, KOSTNADER FÖR
UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV
FÖRETAGSINFORMATION ELLER UPPGIFTER ELLER KOSTNADER FÖR ÅTERUPPBYGGNAD AV SÅDANA
UPPGIFTER, FÖRLUST AV GOODWILL ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN
AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INFORMATION OM MÖJLIGHETEN FÖR
SÅDANA SKADOR HAR ERHÅLLITS.
UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER, FÅR KODAK ALARIS OCH DESS DOTTERBOLAGS OCH DESS OCH DERAS
LICENSGIVARES, LEVERANTÖRERS OCH ÅTERFÖRSÄLJARES, KOLLEKTIVT AGGREGERADE ANSVAR UNDER
ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN, DETTA LICENSAVTAL OCH FÖREMÅLET FÖR DETTA FÖR ALLA
ANSPRÅK SOM PÅ NÅGOT SÄTT TILLHÖR DETTA OCH UNDER NÅGON JURIDISK ELLER SKÄLIG TEORI,
INKLUSIVE AVTALSBROTT, SKADA (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), FELAKTIG FRAMSTÄLLNING (ANNAT ÄN
STRIKT BEDRÄGERI), STRIKT ANSVAR, BROTT MOT LAGSTADGAD TULL ELLER ANNAT, INTE ÖVERSTIGA
DET BELOPP SOM DU BETALAT KODAK ALARIS FÖR DEN PROGRAMVARA SOM ÄR FÖREMÅLET FÖR
FORDRAN. I DE JURISDIKTIONER SOM INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND
SKA KODAK ALARIS ANSVAR BEGRÄNSAS ELLER UTESLUTAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER I
DESSA JURISDIKTIONER. INGENTING I DETTA LICENSAVTAL SKA ANSES UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA
KODAK ALARIS ANSVAR NÄR DET GÄLLER: (I) FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKATS AV AVSIKTLIGT
UPPSÅT ELLER GROV OAKTSAMHET AV KODAK ALARIS ELLER DESS TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA,
REPRESENTANTER ELLER AGENTER (II) PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL SOM ORSAKATS AV KODAK
ALARIS ELLER KODAK ALARIS TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ELLER (III)
ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN UTESLUTAS ENLIGT GÄLLANDE LAG.
10. ERSÄTTNING. Du ska gottgöra, försvara och hålla Kodak Alaris och dess dotterbolag, samt deras licenstagare och
tjänstemän, anställda, representanter och agenter, skadelösa i samband med anspråk, förlust eller skada (inklusive juridiska
avgifter och kostnader) som uppstår direkt eller indirekt som ett resultat av: (i) eventuell användning av Programvaran av dig,
dina anställda, agenter eller kunder, annat än i enlighet med villkoren i detta Licensavtal, (ii) eventuella brott mot dig av tredje
parts leverantörsvillkor relaterade till Programvaran, (iii) eventuella brott mot villkoren i detta Licensavtal, och (iv) oaktsamhet
eller avsiktligt uppsåt av dig eller dina anställda, representanter eller agenter.
11. EXPORT. Du får inte använda, exportera eller återexportera Programvaran förutom i enlighet med amerikansk lag samt de
lagar som gäller i den jurisdiktion där Programvaran införskaffades. I synnerhet, men utan begränsning, gäller att Programvaran
inte får exporteras eller återexporteras (i) till, eller till en medborgare eller boende i, något av de länder som USA har embargo
gentemot (inklusive men inte begränsat till Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Serbien, Sudan och Syrien) och (b) till någon
som finns med på någon av listorna "Specially Designated Nationals" (upprättad av U.S. Treasury Department) eller Denied
Person's List eller Entity List (upprättade av U.S. Department of Commerce). Genom att använda Programvaran intygar du att du
inte bor i, inte är kontrollerad av eller är medborgare i eller bor i ett sådant land eller finns med på en sådan lista.
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12. EUROPEISKA GEMENSKAPENS BESTÄMMELSER. Om du införskaffade denna Programvara inom ett land i
Europeiska gemenskapen skall ingenting i detta Licensavtal tolkas som att begränsa några rättigheter som finns tillgängliga under
EG:s programvarudirektiv (91/250/EEC).
13. FEDERALA ANVÄNDARE OCH FÖRVÄRV. Detta avsnitt gäller för alla förvärv av Programvaran av eller för den federala
regeringen i USA, eller av en huvudentreprenör eller underentreprenör (enligt vilken nivå som helst) enligt något avtal, bidrag,
samarbetsavtal eller annan verksamhet med den federala regeringen. Programvaran är en "kommersiell artikel" som den här termen
definieras i 48 C.F.R. 2.101 (oktober 2004) bestående av "kommersiell datorprogramvara" och "dokumentation för kommersiell
datorprogramvara" som sådana termer används i 48 C.F.R. 227,7202-1, 227,7202-3, 227,7202-4 (oktober 2004). Om du befinner dig
i den amerikanska regeringen eller någon myndighet eller avdelning därtill, är Programvaran licensierad (i) endast som en
kommersiellt artikel och (ii) med endast de rättigheter som beviljas härunder. Den här Programvaran tillhandahålls med begränsade
rättigheter. Användning, duplicering eller offentliggörande av den amerikanska regeringen är föremål för begränsningar enligt
paragraf (b)(3) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 eller paragraferna (c)(1) och
(2) av Commercial Computer Software - Restricted Rights vid 48 CFR 52.227-19, beroende på vad som är tillämpligt.
14. EKONOMISKA SANCTIONER. Du ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler som administreras av någon
statlig myndighet, lokal myndighet, tillsynsorgan eller annan enhet som utövar lagstiftande befogenheter eller funktioner,
inklusive men inte begränsat till Förenta nationernas säkerhetsråd, USA (inklusive USA:s OFAC (Treasury’s Office of Foreign
Assets Control) och USA:s avdelning för statens säkerhet), Europeiska unionen, Storbritannien, Storbritanniens
finansministerium, Hongkong, Hongkongs monetära myndighet eller annan sanktionsmyndighet som inför ekonomiska eller
finansiella sanktioner för handel eller handelsembargon ("Ekonomiska sanktioner"). Du godkänner att du inte ska, och inte får
ge tillstånd till tredje part att agera för din räkning för att direkt eller indirekt delta i någon transaktion som involverar: (i) något
land, territorium eller annan jurisdiktion som är föremål för ekonomiska sanktioner, (ii) någon person som är målet eller föremålet
för några ekonomiska sanktioner, eller (iii) någon överträdelse av eventuella ekonomiska sanktioner. Utan att begränsa det
föregåendes allmängiltighet har du inte och ska inte, direkt eller indirekt, använda Programvaran eller på annat sätt bedriva
verksamhet med tredje part eller handla i material, varor eller komponenter därav som är belägna i eller härrör från något land
eller annan jurisdiktion som är föremål för, eller på något sätt är förbjudet av, ekonomiska sanktioner och uttryckligen godkänner
att du inte direkt eller indirekt ska beställa, handla, sälja, annullera eller bedriva någon ekonomisk verksamhet i: (1) Iran; (2)
Sudan;
(3) Nordkorea; (4) Syrien; (5) Kuba; (6) Vitryssland; (7) Zimbabwe; (8) Myanmar (Burma); (9) Krim och Sevastapol (Ukraina);
och (10) militär-/försvar-/energisektorerna i Ryssland.
15. ANTI-MUTOR. Du ska uppfylla alla krav och förbud i lagar eller förordningar mot korruption, bestickning eller olaglig
provision: (i) i den jurisdiktion där Programvaran erhölls, (ii) i USA:s utländska korruptionspraxislag ("FCPA"), (iii) i
Storbritanniens bestickningslag 2010, och (iv) i någon annan jurisdiktion som är tillämplig på din användning av Programvaran,
i varje enskilt fall som ändrat och på annat sätt är i kraft från tid till annan ("Antikorruptionslagar"). Du representerar och
garanterar att du är bekant med, har genomfört och från och med datumet häri bedriver din verksamhet i enlighet med alla
korruptionslagar, och att varken du eller någon av dina anställda, representanter eller agenter, i samband med att du hämtar,
installerar och använder Programvaran, och följer och utför dina skyldigheter enligt detta Licensavtal, inte har engagerat i någon
verksamhet som skulle utgöra ett brott enligt FCPA om den utfördes i USA eller någon verksamhet som skulle utgöra ett brott
enligt Storbritanniens bestickningslag om den utfördes i Storbritannien. Du ska omedelbart skriftligen meddela Kodak Alaris om
du blir medveten om någon faktisk eller misstänkt överträdelse av detta avsnitt, eller någon aktuell, pågående eller hotad
lagstiftningsundersökning i samband med detta eller på annat sätt med avseende på korruptionslagar.
16. ÖVERENSSTÄMMELSE. Under perioden och under sex (6) månader därefter kan Kodak Alaris begära information eller
genomföra en inspektion för att säkerställa att du överensstämmer med villkoren i detta Licensavtal. Du ska rimligen samarbeta
med sådan informationsförfrågan eller inspektion och ge tillgång till relevanta register, system, utrustningar, information och
personal, och Kodak Alaris kommer att använda rimliga ansträngningar för att inte på ett orimligt sätt störa din affärsverksamhet.
17. DIVERSE.
17.1 Hela avtalet. Detta Licensavtal utgör det enda avtalet mellan dig och Kodak Alaris vad gäller de aktuella Programvarorna
och tjänsterna och ersätter all annan kommunikation, andra överenskommelser eller andra avtal, skriftligt eller muntligt, som rör
Programvarorna eller föremålet för dessa.
17.2 Meddelanden. Eventuella meddelanden som skickas till Kodak Alaris enligt detta Licensavtal ska sändas till juridiska
avdelningen på legal@kodakalaris.com.
17.3 Gällande lag. Om Programvaran tillhandahålls inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet regleras detta
Licensavtal enligt lagstiftningen i England och Wales. Om Programvaran tillhandahålls utanför det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet regleras detta Licensavtal enligt lagstiftningen i staten New York. Detta Licensavtal ska inte regleras av FN:s
konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor, vars tillämpning uttryckligen utesluts. Om en behörig domstol av
någon anledning finner någon bestämmelse, eller del av den, som inte kan verkställas, fortsätter resten av detta Licensavtal att
gälla i full giltighet och verkan.
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17.4 Force Majeure. Kodak Alaris ska inte vara ansvariga för eventuell underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden i den
utsträckning sådan underlåtenhet direkt eller indirekt beror på upplopp, terrorism, regeringsakt eller reglering, brand,
översvämning, explosion, maskinfel, materialbrist, transport eller arbetssvårigheter, olycka eller någon annan händelse som står
utanför Kodak Alaris rimliga kontroll.
17.5 Överlåtelse. Du får inte överlåta, överföra, delegera eller lägga ut några av rättigheterna eller skyldigheterna i detta
Licensavtal utan föregående skriftligt samtycke från Kodak Alaris. Alla påstådda uppdrag eller delegationer i strid med detta
avsnitt ska vara ogiltiga. Kodak Alaris kan när som helst överlåta eller överföra några eller alla sina rättigheter eller skyldigheter
enligt detta Licensavtal utan ditt skriftliga samtycke till något dotterbolag eller någon som förvärvar alla eller väsentligen delar av
Kodak Alaris tillgångar.
17.6 Förhållande. Förhållandet mellan parterna är som oberoende entreprenörer. Detta Licensavtal gäller endast för parterna häri
och deras respektive efterträdare och tillåtna överlåtelser, och ingenting häri, uttryckligt eller underförstått, är avsett att ge någon
annan person eller enhet juridisk eller rättvis rättighet, förmån eller kompensation av något slag vilket som helst under eller på
grund av detta Licensavtal.
17.7 Undantag. Inget undantag av Kodak Alaris från någon av bestämmelserna i detta Licensavtal är i kraft om det inte
uttryckligen anges skriftligen och har undertecknats av Kodak Alaris. Ingen underlåtenhet att utöva, eller försena utövandet, av
någon rättighet, kompensation, makt eller privilegium som följer av detta Licensavtal är att betrakta som ett undantag därav. Inget
enskilt eller partiellt utövande av någon rättighet, kompensation, makt eller privilegium härunder utesluter någon annan eller
vidare utövning av någon annan rättighet, kompensation, makt eller privilegium.
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