CONTOUR DIABETES App – slutbrugerlicensaftale
Sidst opdateret: 1. marts 2019
Denne CONTOUR™DIABETES mobilapp er blevet udviklet og drives af Ascensia Diabetes Care
Holdings AG, som har hovedsæde på adressen Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel,
Schweiz (“Ascensia”, “vi”, “os” eller “vores”).
Slutbrugerlicensaftalen (“Slutbrugerlicensaftale” eller “Licens”) er en juridisk aftale mellem dig,
“Brugeren”, og Ascensia angående din brug af appen. "App" betyder den CONTOUR™DIABETESmobilapplikationssoftware, alle former for indhold, værktøjer, hjælpdokumentation og alle tjenester,
som Ascensia administrerer, der drives i forbindelse med Appen (samlet kaldet "Tjenesterne"). Brug
af denne App, hvilket omfatter adgang til, browsing eller registrering til brug af denne App, er
underlagt følgende Slutbrugerlicensaftale (samt med de dokumenter, der er omtalt i den).
VED AT KLIKKE PÅ ACCEPTÉR (I) ANGIVER DU, AT DU HAR TIL HENSIGT, AT DIN HANDLING
SKAL FUNGERE SOM EN ELEKTRONISK UNDERSKRIFT PÅ DENNE LICENS MED SAMME
KRAFT OG EFFEKT SOM EN MANUEL UNDERSKRIFT, (II) ERKLÆRER OG GARANTERER DU,
AT DU ENTEN ER OVER MYNDIGHEDSALDEREN, SÅLEDES AT DU ER BEMYNDIGET TIL AT
ACCEPTERE DENNE LICENS, OG (III) ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DIN REGISTRERING
OG DIN BRUG AF DENNE APP ER I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆLDENDE LOVE OG
REGLER GÆLDENDE FOR DIG.
Denne App kan bruges med iOS (Apple) og Android (Google) smartphones, men er muligvis ikke
kompatibel med alle operativsystemversioner. Kontrollér kompatibilitet med dit operativsystem og din
telefon inden download. Denne App er kompatibel med Contour™-sortimentet af
blodsukkermåleapparater ("Tilsluttet Contour™-apparat") og andre Bluetooth-forberedte enheder eller
andre produkter, der er angivet som værende kompatible med Contour Appen.
1.
Licens. Appen, herunder applikationssoftwaren og tilhørende vejledning fra Ascensia, kan
downloades og installeres på en eller flere mobilenheder til brug i forbindelse med et tilsluttet Contourapparat, herunder alle eventuelle værktøjer, vejledninger og opdateringer. Med forbehold for din
fortsatte overholdelse af denne Slutbrugerlicensaftale giver Ascensia dig den begrænsede, ikkeeksklusive, royaltyfri, ikke-overførbare, ikke-sublicenserbare, tilbagekaldelige licens til at bruge en
kopi af Appen og al relateret hjælpdokumentation pr. enkelt mobilenhed, du ejer eller administrerer til
din personlige, ikke-kommercielle brug til lovlige formål i løbet af Licensperioden. Denne App
licenseres, men sælges ikke, af Ascensia til brug i henhold til vilkårene i denne licens, og Ascensia
forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles dig. Ascensia bevarer ejerskabet over alle
rettigheder og al adkomst og interesse i og til denne App. Med undtagelse af de begrænsede
rettigheder og licenser, der udtrykkeligt tildeles i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale, yder intet i
denne Slutbrugerlicensaftale, implicit, som følge af frafaldelse, afskæring eller på anden måde, til dig
eller nogen tredjepart, nogen intellektuelle ejendomsrettigheder eller anden ret, adkomst eller
interesse i eller til Ascensias intellektuelle ejendomsret.
Denne App kan indeholde eller inkorporere tredjeparts softwarekomponenter, der generelt er
tilgængelige gratis under licenser, der giver modtagere omfattende rettigheder til at kopiere,
modificere og distribuere sådanne komponenter ("open source-komponenter"). Selvom denne App
gives til dig under forudsætningerne i denne Slutbrugerlicensaftale, anses intet i denne
Slutbrugerlicensaftale for at forhindre, begrænse eller på anden måde forhindre eller begrænse dig
i/fra at hente sådanne open source-komponenter under gældende tredjepartslicenser eller at
begrænse din brug af sådanne open source-komponenter derunder.
2.
Tilladte anvendelser og begrænsninger af Appen. Denne App leveres kun til privat brug.
Du kan bruge denne App til mere end ét tilsluttet Contour-apparat, hvortil du har en brugerkonto. Du
må ikke distribuere, udleje, lease eller på anden måde overføre alle eller nogen dele af denne App
eller vejledningen til nogen tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Ascensia. Du må ikke
underlicensere, distribuere, sende, overdrage eller på anden måde overføre eller stille alle eller nogen
dele af de rettigheder til rådighed, som Ascensia har tildelt dig i henhold til denne licensbrugeraftale,
uden forudgående skriftligt samtykke fra Ascensia. Hvis denne App er en opdatering, skal enhver
overførsel omfatte opdateringen og alle tidligere versioner. Du må ikke ændre, tilpasse eller oversætte
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denne app eller medfølgende vejledning. Du må ikke ændre eller fjerne ophavsret og andre
meddelelser om ejendomsret, der vises på eller i denne app eller medfølgende vejledning. Du må ikke
opmuntre, tillade eller få en tredjepart til at dekonstruere, dekompilere, adskille eller oversætte denne
App eller forstyrre eller omgå enhver funktion i denne App eller nogen del heraf, herunder enhver
sikkerheds- eller adgangskontrolmekanisme. Hvis du i henhold til gældende lov forbydes at bruge
denne App, må du ikke bruge den.
3.
Licensperiode, opsigelse. Denne Slutbrugerlicensaftale er gældende, indtil den opsiges af
dig eller Ascensia. Du kan til enhver tid opsige din konto ved at bruge valgmuligheden "Slet konto" i
Appen eller kontakte kundeservice ved at på ind på http://contact.ascensia.com. Hvis du ikke
overholder vilkårene i denne Slutbrugerlicensaftale, vil din licens og tilladelse fra os til at bruge denne
App automatisk opsiges, og du accepterer, at din manglende overholdelse af denne
Slutbrugerlicensaftale vil udgøre umiddelbar, uoprettelig skade for Ascensia og dets licensgivere, for
hvilken monetær erstatning ville være et utilstrækkeligt retsmiddel, og at Ascensia, i det omfang det er
tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil være berettiget til en retfærdig godtgørelse, medmindre du
kan bevise, at der ikke er sket nogen uoprettelig skade. Desuden kan Ascensia efter eget skøn opsige
din brugerkonto til Tjenesten eller suspendere eller opsige din adgang til denne App til enhver tid, hvis
du overtræder nogen bestemmelse i denne Slutbrugerlicensaftale, når du undlader at begrænse din
overtrædelse inden for 14 dage. Vi kan også opsige din brugerkonto, hvis vi ikke længere leverer
nogen del af denne App, med eller uden 30 dages varsel. Efter opsigelsen af din konto, af en hvilken
som helst grund, kan Ascensia efter eget valg slette ikke-personlige data, du har indsendt via denne
App eller opgivet via Tjenesten. Efter opsigelsen af din konto, af en hvilken som helst grund, vil
Ascensia slette alle personoplysninger, du har indsendt via denne App eller opgivet via Tjenesten,
undtagen i tilfælde hvor Ascensia på anden vis er forpligtet til at opbevare disse ved lov. Ved
opsigelse af denne Slutbrugerlicensaftaleskal du på eget ansvar og for egen regning straks slette eller
destruere denne App på dine enheder.
4.
Forbedringer og opdateringer. Fra tid til anden kan Ascensia efter eget skøn levere
forbedringer, opdateringer eller nye versioner af denne App i henhold til deres standardvilkår og betingelser herfor. Denne Slutbrugerlicensaftale finder også anvendelse på sådanne forbedringer og
opdateringer.
5.
Adgang til denne App. Vi garanterer ikke, at denne App eller nogen funktion eller noget
indhold på den, altid vil være til rådighed eller uafbrudt, og din adgang til denne App er tilladt på
midlertidig basis. Vi kan suspendere, tilbagekalde, afbryde eller ændre alt eller en del af denne App
uden varsel. Du er ansvarlig for at træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at du kan få
adgang til denne App, og anerkender, at der er risici forbundet med software, hardware og
internetforbindelse, som kan resultere i afbrydelser eller fejl i de data, der sendes eller vises via denne
App, uanset foranstaltninger, der træffes for at afbøde eller undgå sådanne hændelser.
Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der tilgår denne App via din internetforbindelse, er
bevidste om denne Slutbrugerlicensaftale og andre gældende vilkår, og at de overholder dem.
6.
Registrering. Du skal registrere og oprette en konto for at kunne bruge denne. Når du har
oprettet en konto, gemmes dine data i skyen. Med en cloudlagringskonto opnår du fordelen ved at
kunne lagre dataene via denne App, herunder personoplysninger, blodsukkerdata og målinger fra dit
tilsluttede Contour-apparat, så du senere kan få adgang til de pågældende data. Hvis du vælger, eller
du forsynes med, et brugernavn, adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores
sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige. Du må ikke videregive
disse oplysninger til nogen tredjepart.
Levering af Tjenesten er underlagt din accept og overholdelse af vilkårene i denne
Slutbrugerlicensaftale. Du kan kun oprette én Tjenestekonto pr. bruger, og Ascensia forbeholder sig
ret til at begrænse antallet af enheder knyttet til en konto. Du accepterer, at opfyldelsen af disse krav
er dit ansvar, og du er ansvarlig for at få og opretholde internetforbindelser (der kan påløbe gebyrer),
computerudstyr og de leveringer, som er nødvendige for, at du kan modtage, tilgå og bruge
Tjenesten. Du accepterer kun at bruge Tjenesten, som det udtrykkeligt er anført heri. Ascensia og
deres søsterselskaber og leverandører ejer alle rettigheder og al adkomst og interesse til og i
Tjenesten.
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Når du er registreret, accepterer du, at de data, som du sender via denne App, er specifikke for dig.
Du anerkender og accepterer, at denne Tjeneste er designet og beregnet til personlig brug på
individuel basis, og du bør ikke dele dine konto- og/eller adgangskodeoplysninger med andre. Hvis en
anden person ønsker at bruge denne App, skal denne person downloade denne App direkte til hans
eller hendes enhed og acceptere Slutbrugerlicensaftalen separat og individuelt.
Du alene er ansvarlig for at opretholde fortroligheden og sikkerheden i forbindelse med din App-konto
og for alle aktiviteter, der forekommer på eller igennem den. Vi har til enhver tid ret til at deaktivere
ethvert brugernavn eller adgangskode, uanset om det er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter
vores rimelige mening har undladt at overholde nogen af bestemmelserne i denne
Slutbrugerlicensaftale.
Hvis du kender til eller har mistanke om, at andre end dig kender din brugeridentifikationskode eller
adgangskode, skal du straks underrette os ved at kontakte vores kundeservice på siden
http://contact.ascensia.com.
7.
Begrænsninger for brug af Tjenesten: Du accepterer kun at bruge Tjenesten til formål, der
er tilladt i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale, og kun i det omfang, det er tilladt i henhold til
gældende lov, regler eller almindeligt accepteret praksis i den relevante jurisdiktion. Hvis din brug af
tjenesten eller anden opførsel tilsigtet eller utilsigtet truer vores mulighed for at levere Tjenesten, kan
vi tage alle rimelige skridt til at beskytte Tjenesten, som kan omfatte afbrydelse af din adgang til
Tjenesten. Der er intet i denne Slutbrugerlicensaftale, der skal fortolkes således, du får en rettighed,
adkomst eller licens til en Tjenestekonto eller lignende ressource, som du bruger i forbindelse med
Tjenesten. Du accepterer, at du ikke vil gengive, kopiere, duplikere, sælge, videresælge, leje eller
udveksle Tjenesten (eller dele heraf) til noget formål.
8.
Databrug: Du bevarer ejerskabet over alle personlige data, der overføres via denne App og
lagres på Tjenesten, og du er ansvarlig for indholdet og nøjagtigheden af oplysninger, du giver
Ascensia såvel som for overholdelse af eventuelle tredjeparters rettigheder, som kan være indeholdt i
sådanne data. Hvis det er relevant i henhold til lokal lov, giver du ved at bruge tjenesten Ascensia en
verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at bruge, distribuere, reproducere, ændre,
tilpasse, offentliggøre, oversætte, oprette, få adgang til og bevare tekniske data og relaterede
oplysninger – herunder men ikke begrænset til teknisk information om din enhed, system- og
applikationssoftware og periferiudstyr – der indsamles regelmæssigt for at lette levering af
softwareopdateringer, produktsupport og andre (eventuelle) tjenester til dig i relation til Appen, og at
spore og rapportere din aktivitet, når du bruger Appen, herunder til analyseformål. Ascensia må bruge
disse oplysninger, så længe de er i en form, der ikke identificerer dig direkte som person, til at
forbedre sine produkter eller at levere tjenester eller teknologier til dig, som angivet i vores
privatlivspolitik for Appen.
9.
Oplysninger om placering: Under registreringsprocessen for Appen vil vi bede dig om at
aktivere visse funktioner på din mobilenhed for at give Ascensia mulighed for at indsamle oplysninger
om din nøjagtige eller omtrentlige geografiske placering, som afledes fra enheden eller dit tilsluttede
Contour-apparat ud fra IP-adressen eller signaler fra GPS, mobil, wi-fi eller Bluetooth, alt efter hvad
der er adgang til. Du kan også aktivere vores indsamling af placeringsdata via enhedens indstillinger.
Hvis du samtykker i en sådan indsamling, vil vi bruge disse oplysninger til at forbedre vores produkter
og tjenester, herunder for vores apparatplaceringsstrategi. Se vores privatlivspolitik for Appen for at få
en mere detaljeret beskrivelse af, hvilke oplysninger Ascensia indsamler, og hvordan virksomheden
bruger og eventuelt videregiver sådanne oplysninger.
10.
iOS-brugere: Under registreringsprocessen for Appen vil vi bede dig om at give Ascensia
adgang til din Apple Inc.'s ("Apple") Health-app på din enhed, herunder adgang til Apples Health-appdatabase, "HealthKit", som denne app indeholder, med henblik på forbedre og/eller verificere de data,
der behandles i vores App. I vores privatlivspolitk for Appen angiver vi detaljerede oplysninger om,
hvilke personoplysninger vores App får adgang til, og hvordan Appen behandler dem. Du kan til
enhver tid afbryde adgangen, eller justere, hvilke data Apple Health-appen og vores App deler inden
for enhedens Health App-tilladelser.
11.
Forbud: Du accepterer, at du IKKE vil bruge denne App eller din Tjeneste-konto til direkte
eller indirekte at:
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(a) uploade, downloade, e-maile, overføre, lagre eller på anden måde tilgængeliggøre data, som er
ulovlige, skadelige eller erstatningsforpligtende, eller som krænker en anden persons privatliv eller på
anden måde er stødende;
(b) udføre enhver svigagtig aktivitet, herunder ved at foregive at være en anden, end du er, give et
forkert billede af, hvem du er, eller af din alder, sende data fra en anden persons Apparat eller skade
en anden person, eller på anden måde fordreje din tilknytning til en anden person, herunder en
mindreårig (Ascensia forbeholder sig retten til at afvise eller blokere enhver enhed eller emailadresse, som kan anses for at udgive sig for at være en anden, at være vildledende med hensyn
til din identitet eller at misbruge en anden persons navn eller identitet);
(c) uploade, downloade, e-maile, overføre, lagre eller på anden måde tilgængeliggøre data eller andre
oplysninger fra en person under myndighedsalderen;
(d) tage del i krænkelse af ophavsrettigheder eller krænkelse af anden form for intellektuel ejendom
(inklusive overførsel af indhold, som du ikke har ret til at overføre) eller videregive
forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i modstrid med en fortroligheds-, ansættelseseller hemmeligholdelsesaftale;
(e) udsende, sende, overføre eller på anden måde tilgængeliggøre uautoriserede e-mailmeddelelser,
spam eller kædebreve, inklusive, uden begrænsning, kommercielle reklame- og
informationsmeddelelser;
(f) uploade, udsende, e-maile, overføre, lagre eller på anden måde tilgængeliggøre materiale, der
indeholder vira eller anden computerkode, filer eller programmer beregnet til at skade, forstyrre eller
begrænse Appens normale funktion (eller dele heraf) eller anden computersoftware eller -hardware;
(g) forstyrre eller afbryde Appen (inklusive at tilgå Appen ved anvendelse af automatiske midler som
f.eks. scripts eller webcrawlere) eller servere eller netværk forbundet med Appen, eller politikker, krav
eller bestemmelser vedrørende netværk forbundet med Appen (inklusive eventuel uautoriseret
adgang til brug af eller overvågning af data eller trafik derpå) og/eller
(h) indsamle og lagre personoplysninger om andre af Appens brugere med henblik på anvendelse i
forbindelse med de førnævnte forbudte aktiviteter;
(i) krænke enhver tredjeparts ret, herunder ved at krænke eller misbruge tredjeparts immaterielle
rettigheder eller krænke tredjeparts ret til privatlivets fred;
(j) modificere, oversætte eller oprette afledte værker, tilpasninger eller kompileringer af eller baseret
på denne App eller en del heraf, eller bruge, kopiere eller gengive denne App eller en hvilken som
helst del heraf, bortset fra som det udtrykkeligt tillades i denne Slutbrugerlicensaftale;
(k) tildele, underlicensere, lease, sælge, give en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde overføre
den adgang, der tillades i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale, eller enhver ret eller evne til at få
vist, få adgang til eller bruge Ascensia-materialer; og/eller
(l) forsøge på at udføre nogen af de handlinger, der er beskrevet i dette afsnit 11, eller bistå,
opmuntre til eller tillade nogen at tage del i nogen af de handlinger, der er beskrevet i dette afsnit 11.
12.
Intellektuelle ejendomsrettigheder. Alt indhold i forbindelse med visuelle grænseflader,
grafik, design, kompilering, information, data, computerkode (herunder kildekode eller objektkode),
produkter, software, tjenester, detaljer, dokumenter, illustrationer, der offentliggøres på denne App, og
alle andre elementer i denne App ("Materialer") tilhører udelukkende Ascensia og vores
tredjepartslicensgivere og er beskyttet af intellektuel ejendomsret og andre love. Du må ikke anvende
nogen af Materialerne til kommercielle formål uden at indhente en licens til det fra os eller vores
licensgivere. Enhver tilladelse til at bruge Materialerne tildeles på den betingelse, at den relevante
meddelelse om ophavsret og proprietære mærker vises på alle kopier, at sådanne Materialer kun
anvendes til personlige formål, at Materialerne ikke udnyttes kommercielt, at Materialerne ikke
ændres på nogen måde, og at alle illustrationer indhentet fra denne App kun anvendes i forbindelse
med den ledsagende tekst.
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Ascensia er licensgiveren eller licenstageren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til denne App
og til Materialerne, medmindre andet er angivet, eller det på anden vis kan opfattes som
tredjepartsrettigheder. Denne App og Materialerne er beskyttet af love og traktater om immaterielle
rettigheder rundt omkring i verden, og enhver uautoriseret brug af disse er udtrykkeligt forbudt. Alle
sådanne rettigheder forbeholdes.
13.
Sikkerhedskopier. Ascensia er ikke ansvarlig for at gemme/opbevare eller sikkerhedskopiere
oplysninger eller data, som du genererer ved hjælp af denne App. Du alene er ansvarlig for at
gemme/opretholde/opbevare og sikkerhedskopiere (elektronisk og/eller i form af trykte kopier) data,
som du ønsker at bevare til fremtidig brug eller på anden måde. Hvis du vælger at dele dine
oplysninger via e-mail, sikkerhedskopi eller på anden måde med tredjeparter, krypteres disse
oplysninger muligvis ikke, og Ascensia vil ikke kunne styre fortroligheden eller sikkerheden af disse
oplysninger. Du bør tage de forholdsregler, du finder hensigtsmæssige, for at beskytte dine
oplysningers sikkerhed. Hvis du vælger at opsige din Tjenestekonto, kan det tage op til 30 dage at
slette din konto og enten slette oplysningerne eller gøre dem enten anonyme eller sørge for, at de
ikke er henførbare til dig. Medmindre andet er påkrævet ifølge loven, accepterer du, at din
Tjenestekonto er ikke-overdragelig, og at alle rettigheder til lagrede data på din konto ophæves ved
din død. Efter modtagelse af en kopi af en dødsattest, kan din konto blive ophævet og alle data derpå
blive slettet.
14.
Ingen blind lid til oplysninger. Ascensia har indhentet de detaljerede oplysninger, der gives
på denne App fra interne og eksterne kilder, efter bedste viden og overbevisning gennem brug af
faglig omhu. Vi gør os rimelige bestræbelser på at udvide og opdatere disse oplysninger på en
løbende basis. Oplysningerne på denne App er udelukkende med henblik på at præsentere Ascensia,
dets produkter og tjenester og kun til generel orientering. Det er ikke meningen, at det skal svare til
rådgivning, som du bør stole blindt på. Vi anbefaler, at du indhenter fag- eller specialistrådgivning, før
du foretager eller afstår fra nogen handling på grundlag af indholdet på denne App.
Ascensia hverken erklærer eller garanterer (udtrykkeligt eller stiltiende), at indholdet på denne App er
nøjagtigt, fuldstændigt eller ajour. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer nøjagtigheden og
fyldestgørenheden af alle oplysninger, som du får fra denne App, inden du bruger dem i nogen form.
Oplysninger på denne App fritager dig ikke fra at udføre din egen kontrol af denne App og/eller vores
sikkerhedsdatablade og tekniske specifikationer med henblik på deres egnethed til de påtænkte
processer og formål. Skulle du få brug for råd eller vejledning vedrørende vores produkter eller
tjenester, bedes du kontakte os direkte. Du accepterer at få adgang til denne App og dens indhold på
egen risiko.
15.
Beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed. Privatlivspolitikken gælder for brug af
denne App og alle data, som du sender til, og oplysninger, der vises om dig på denne App. Ved at
bruge denne App anerkender og accepterer du, at internet-transmissioner aldrig er fuldstændig
private eller sikre. Du forstår, at alle oplysninger, som du sender eller viser ved hjælp af denne App,
kan læses eller opfanges af andre, selv hvis en bestemt transmission er krypteret.
16.
Ingen lægehjælp. DENNE APP ER KUN TIL ORIENTERING. DENNE APP ER INGEN
ERSTATNING FOR PROFESSIONEL LÆGEHJÆLP, DIAGNOSE, BEHANDLING ELLER
HASTEINDGREB ELLER OVERFØRSEL AF TIDSKRITISKE DATA. BRUGERE BØR ALTID SØGE
RÅD HOS DERES SUNDHEDSUDBYDERE FOR SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DERES
HELBREDSTILSTAND. DU ACCEPTERER, AT DENNE APP IKKE BØR ANVENDES TIL AT
TRÆFFE MEDICINSKE BESLUTNINGER. BRUGERE BØR ALDRIG IGNORERE PROFESSIONEL
LÆGEHJÆLP ELLER VENTE MED AT SØGE LÆGEHJÆLP PÅ GRUND AF OPLYSNINGER
LEVERET VIA DENNE APP. Det er muligt, at en brugers blodsukkerniveau vil gå op eller ned til
niveauer, der er meget høje eller meget lave. Det er også muligt, at individer kan opleve andre
diabetesrelaterede ændringer i deres medicinske tilstand. Brugere bør følge deres sundhedsudbyders
råd i forhold til de blodsukkermålinger, der er for høje eller lave, og i forhold til alle andre
diabetesrelaterede ændringer i deres medicinske tilstand. Denne App er udviklet til at hjælpe brugere
med bedre at styre deres diabetes. Brugere er ansvarlige for at kommunikere deres niveauer og
andre diabetesrelaterede oplysninger og for at søge passende lægehjælp. DU PÅTAGER DIG ALT
ANSVAR FOR DIN BRUG AF DENNE APP OG FOR ALLE BESLUTNINGER OM AT FORETAGE
ELLER IKKE FORETAGE EN HANDLING BASERET PÅ EVENTUELLE OPLYSNINGER, DER
LEVERES ELLER VISES VIA DENNE APP. BRUG AF DENNE APP ER UDELUKKENDE PÅ EGET
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ANSVAR. HVERKEN ASCENSIA ELLER NOGEN AF DETS ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER
LICENSGIVERE ER ANSVARLIGE ELLER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOGEN
DIAGNOSE, BESLUTNING ELLER VURDERING FORETAGET AF EN BRUGER, ELLER NOGEN
SKADER, SOM EN BRUGER PÅDRAGER SIG SOM FØLGE AF EVENTUELLE BESLUTNINGER,
DER TRÆFFES PÅ GRUNDLAG AF DE OPLYSNINGER, DER LEVERES VIA ELLER VISES PÅ
DENNE APP ELLER ANDET INDHOLD PÅ DENNE APP OG I DOKUMENTATIONEN.
17.
Ansvarsfraskrivelse. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DIN
BRUG AF DENNE APP ER PÅ EGEN RISIKO OG AT HELE RISIKOEN HVAD ANGÅR
TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG INDSATS PÅHVILER DIG.
INSTALLATION AF DENNE APP KAN PÅVIRKE ANVENDELIGHEDEN AF TREDJEPARTERS
APPS. DENNE APP LEVERES SOM DEN ER OG TJENESTEN SOM DEN FOREFINDES, MED
ALLE FEJL OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER
STILTIENDE, UNDTAGEN MED HENSYN TIL BEDRAGERI OG SVIGAGTIG VILDLEDNING.
ASCENSIA, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, LICENSTAGERE OG DETS
REPRÆSENTANTER, FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT, OG DU FRASKRIVER DIG HERMED
UDTRYKKELIGT, ALLE BETINGELSER, GARANTIER OG ERKLÆRINGER, UANSET OM
UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, SOM GÆLDER FOR DENNE APP, ELLER
OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, DER VISES PÅ DEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET,
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET NYDELSESRET,
MANGEL PÅ VIRA, IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER OG ENHVER
GARANTI, DER OPSTÅR I FORRETNINGSØJEMED, BRUG ELLER HANDEL. ASCENSIA GIVER
INGEN GARANTI FOR, AT DIN BRUG ELLER NYDELSE AF DENNE APP VIL VÆRE
UFORSTYRRET ELLER AT FUNKTIONERNE I DENNE APP VIL OPFYLDE DINE KRAV, AT
DRIFTEN AF APPEN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL I DENNE
APP VIL BLIVE RETTET. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD
FRA ASCENSIA, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, LEVERANDØRER, LICENSTAGERE
ELLER DETS REPRÆSENTANTER SKAL UDGØRE EN GARANTI. SKULLE DENNE APP VISE
SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅDRAGER DU DIG ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED
NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER AFHJÆLPNING. NOGLE JURISDIKTIONER
TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF STILTIENDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF
EN FORBRUGERS GÆLDENDE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, DERFOR GÆLDER
OVENNÆVNTE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER FOR DENNE APP OG IKKE FOR NOGEN
TILSLUTTEDE CONTOUR-APPARATER. ALLE TILSLUTTEDE CONTOUR-APPARATER ER
UNDERLAGT VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, DER
FØLGER MED APPARATET.
18.
For brugere i EU gælder følgende: Appen leveres "som den er" og tjenesten "som
tilgængelig" med visse nedetider. Ascensia lover ikke bestemte serviceniveauer under disse vilkår.
Ascensia forpligter sig til at minimere nedetider med hensyn til Appen og Servicen. Ascensia
udelukker alle garantier og er kun ansvarlig for svigagtigt skjulte fejl.
19.
Begrænset ansvar: Intet i denne Slutbrugerlicensaftale udelukker eller begrænser vores
ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, eller vores svig eller svigagtige
vildledning, eller ethvert andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ved lov. Medmindre
det i øvrigt er forbudt ifølge gældende lov, er Ascensias, dets associerede selskaber, ledere,
funktionærer, medarbejdere, leverandører, licenstagere og repræsentanters erstatningsansvar for
direkte eller indirekte, forudselige eller uforudselige, tilfældige, specielle, pønalt begrundede, typiske
eller ikke-typiske eller følgemæssige skader eller tab af fortjeneste, hvad enten de skyldes
skadevoldende handling, (herunder forsømmelse), kontraktbrud, statut, culpa in contrahendo,
væsentligt pligtbrud eller et andet juridisk begreb, som opstår under eller i forbindelse med:
•
•

adgang til eller brug af eller manglende evne til at bruge denne App; eller
adgang til eller brug af eller lid til indhold eller materiale, der vises på eller er
tilgængeligt via denne App

udelukkes hermed udtrykkeligt, medmindre skaden er forårsaget af Ascensia forsætligt eller ved grov
uagtsomhed.
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Denne App leveres kun til privat brug. Du accepterer at undlade at bruge denne App til kommercielle
eller erhvervsmæssige formål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af
forretning, driftstab, tab af forretningsmulighed eller tab af forretningsoplysninger, ej heller skal
Ascensia, dets associerede selskaber, leverandører, licenstagere eller repræsentanter være
ansvarlige for eventuelle erstatningskrav for følgeskader, bod eller tilfældige, specielle eller indirekte
skader af nogen art.
Ascensia, dets associerede selskaber, leverandører, licenstagere eller repræsentanter, vil ikke være
ansvarlige for tab eller skade forårsaget af en virus, uautoriseret brug af din konto, distribuerede
servicenægtelse-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere din mobilenhed,
tablet eller andet computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet navnebeskyttet materiale
som følge af din brug af denne App eller af din download af indhold på den, eller på noget websted,
der er linket til den, heller ikke for nogen handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol,
herunder svigt i telekommunikationsnetværket, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig
forseelse fra Ascensias side. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er vi ikke
ansvarlige over for dig, hvis denne App (eller en hvilken som helst funktion) af en eller anden grund
ikke er tilgængelig til enhver tid eller i enhver periode.
UANSET EVENTUELLE TAB, SOM DU MÅTTE PÅDRAGE DIG, SKAL HELE ANSVARET, DER
PÅHVILER ASCENSIA, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, EFTERFØLGERE, LICENSTAGERE,
LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE I DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE OG DINE ENESTE RETSMIDLER VÆRE BEGRÆNSET TIL
REPARATION ELLER ANDEN AFHJÆLPNING AF ENHVER APP-FEJL. INTET I DENNE KLAUSUL
SKAL UDELUKKE NOGET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES, ELLER
SOM ER TILGÆNGELIG FOR EN BRUGER UNDER DENNE BRUGERS NATIONALE
LOVGIVNING.
HVER BESTEMMELSE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, DER INDEBÆRER EN
BEGRÆNSNING AF ANSVAR, ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER UDELUKKELSE AF SKADER,
ER BEREGNET TIL OG FORDELER RENT FAKTISK RISICIENE MELLEM PARTERNE UNDER
DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. DENNE FORDELING ER ET VIGTIGT ELEMENT I
GRUNDLAGET FOR AFTALEN MELLEM PARTERNE. HVER AF DISSE BESTEMMELSER ER
ADSKILT FRA OG UAFHÆNGIG AF ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DENNE
SLUTBRUGERLICENSAFTALE. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT 19 FINDER
ANVENDELSE, SELVOM ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER DETS VÆSENTLIGE
FORMÅL.
For brugere i Tyskland:
Ascensia er kun ansvarlig for skader forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt. Ethvert andet ansvar
hos Ascensia for erstatning er udelukket. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke for noget
obligatorisk lovpligtigt ansvar, især ansvar i henhold til tysk produktansvarslov
(Produkthaftungsgesetz). Endvidere gælder ansvarsbegrænsningerne ikke, hvis og i det omfang
Ascensia har antaget en særlig garanti.
20.
Forbrugerbeskyttelseserklæring. Bemærk, at hvis du er forbruger, er begrænsningerne i
denne Slutbrugerlicensaftale udelukkende tiltænkt at være præcis så omfattende og inkluderende,
som det tillades i henhold til den lokale lovgivning i dit bopælsland.
•

Juridisk meddelelse brugere, der er bosiddende i New Jersey. Ingen
bestemmelse i denne Slutbrugerlicensaftale vil finde anvendelse for nogen forbruger i
New Jersey, hvis bestemmelsen begrænser bodshandling for/under: (i) Ascensias
ansvarspådragende handlinger (f.eks. uagtsomhed, manglende udøvelse af en
grundlæggende standard for pleje, manglende undgåelse at skabe en urimelig risiko
for skade); (ii) New Jersey Products Liability Act, N.J.S.A. 2A:58C-1, f., ff. (dvs. den
lovbestemte pligt til at afholde sig fra fremstilling og salg af farlige produkter, med
mulighed for pønalt begrundet erstatningskrav for overtrædelser heraf); (iii) New
Jersey Punitive Damages Act, N.J.S.A. 2A:15-5.9, f., ff. (dvs. den lovbestemte ret til
at forfølge pønalt begrundede erstatningskrav i tilfælde af skade forårsaget af direkte
skadehensigt, uforsætlig og forsætlig tilsidesættelse, hensynsløs ligegyldighed); (iv)

-7-

New Jersey Uniform Commercial Code (dvs. en omfattende lovbestemt ordning, der
regulerer købers og sælgers rettigheder og pligter med hensyn til kontrakter om salg
af varer med mulighed for erstatningsansvar for økonomisk skade og skade på
ejendom); og (v) Ascensias manglende forsvarlige beskyttelse mod skade som følge
af visse kriminelle handlinger fra tredjeparter (f.eks. computerhacking og
identitetstyveri) som dette område lovreguleres af Federal Trade Commission og
Federal Communications Commission, og som dette område lovreguleres af New
Jersey Identity Theft Protection Act, N.J.S.A.56:8-161, f., ff., og New Jersey
Consumer Fraud Act, N.J.S.A. 56:8-3, f., ff.). Med hensyn til denne
Slutbrugerlicensaftale er bestemmelserne om udelukkelse eller begrænsning af visse
skader ikke gældende i New Jersey hvad angår lovbestemte erstatningskrav, pønalt
begrundede erstatningskrav, tab af data og tab af eller skade på ejendom.
•

Juridisk meddelelse brugere, der er bosiddende i Californien. Hvis du er
bosiddende i Californien, kan du, i henhold til California Civil Code Section 1789.3,
henvende dig skriftligt til Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services
hos California Department of Consumer Affairs på 1625 N. Market Blvd., Suite S-202,
Sacramento, Californien 95834, eller telefonisk på (800) 952-5210 for at finde en
løsning på en klage vedrørende denne App eller modtage yderligere oplysninger om
brugen af denne App.

21.
Websted med login: adgangsrettigheder. Bemærk, at du er forpligtet til at beskytte dine
adgangsrettigheder mod uautoriseret tredjepartsbrug, og at du skal sørge for, at de ikke kan bruges af
andre uden din tilladelse. Du skal underrette Ascensia øjeblikkeligt, hvis du opdager at sikkerhed er
blevet krænket, hvad angår eventuelle oplysninger, der er tilgængelige på denne App, eller hvis
uvedkommende har fået fat i dine adgangsrettigheder, eller hvis du har fundet tegn på, at en sådan
adgang kan blive mulig.
22.
Links til websteder fra tredjepart. Hvis du har besluttet dig for at forbinde denne App til et
tredjepartswebsted eller et tredjepartslink, påtager Ascensia sig intet ansvar for indholdet af
websteder eller andre onlinetjenester, der linkes til i Appen. Sådanne links skal ikke fortolkes som en
godkendelse af os af disse linkede websteder, og Ascensia vil ikke være ansvarlig for tab eller skade,
der måtte opstå som følge af din brug af dem.
23.
Internationale brugere. Vær opmærksom på, at denne App muligvis ikke er til rådighed for
brugere i visse lande på grund af lovgivningsmæssige restriktioner. Hvis du forsøger at downloade
denne App, og du er bosiddende i et land, hvor denne App ikke er godkendt til brug, vil denne App
muligvis ikke kunne downloades. Produkter nævnt på denne App kan komme i forskellige emballager,
i forskellige pakkestørrelser, eller med forskellige bogstaver eller markeringer, afhængigt af landet.
Ascensia giver ingen garantier (udtrykkeligt eller stiltiende) for, at varerne eller tjenesterne vil være
tilgængelige med det samme udseende, i samme størrelse eller på de samme betingelser i forskellige
regioner eller lande, og sådanne produkter eller tjenester kan være genstand for forskellige lovkrav.
Skulle du forsøge at downloade eller bruge denne App i et land eller område, hvor den ikke er
godkendt til brug, så gør du det på egen risiko, og Ascensia påtager sig intet ansvar for en sådan
brug.
24.
Skadesløsholdelse. I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, accepterer du at
skadesløsholde, forsvare og holde Ascensia, dets associerede selskaber og deres respektive
funktionærer, ledere, medarbejdere og agenter skadesløse fra og mod alle krav, erstatningsansvar,
tab, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer og eksperters gebyrer), der afholdes af
enhver af dem i forbindelse med (a) din adgang til, brug af, eller påståede brug af, denne App; (b)brud
på denne licens af dig eller andre i din husstand eller organisation eller på anden måde i forbindelse
med din eller deres brug af denne App; og (d) svig, forsætlig forsømmelse, kriminelle handlinger eller
grov uagtsomhed fra din side. Summen af kompensation i henhold til dette afsnit 24 er begrænset til
det højeste beløb, der kan inddrives i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, hvor du bor.
25.
Varemærker. “Ascensia”, “Contour” og alle andre varemærker, der anvendes i forbindelse
med denne App, er varemærker tilhørende Ascensia. Du accepterer at undlade på nogen måde at
vise eller bruge sådanne varemærker uden Ascensias forudgående skriftlige tilladelse.
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26.
Ændringer til denne Slutbrugerlicensaftale. Vi forbeholder os ret til, efter vores skøn, til
enhver tid at ændre denne Slutbrugerlicensaftale på et fremsigtet grundlag. Hvis vi reviderer denne
Slutbrugerlicensaftale på en måde, der ændrer dine rettigheder eller forpligtelser væsentligt, får du
mulighed for at acceptere de nye vilkår og betingelser. Hvis du accepterer aftalen, vil den reviderede
Slutbrugerlicensaftale være gældende for din brug af denne App, da den reviderede
Slutbrugerlicensaftale er bindende for dig. Uvæsentlige ændringer af denne Slutbrugerlicensaftale
træder i kraft ved offentliggørelsen. Tvister, der opstår i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale, vil
blive løst i overensstemmelse med den version af denne Slutbrugerlicensaftale, der var gældende på
det tidspunkt, hvor tvisten opstod. Vi kan opdatere denne App fra tid til anden, og kan ændre
indholdet til enhver tid. Vær dog opmærksom på, at enhver del af indholdet på denne App kan være
forældet på et givent tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere det. Vi garanterer ikke, at denne
App eller indhold på den, vil være fri for fejl eller mangler.
27.
Generelt. Denne licens udgør hele aftalen mellem dig og Ascensia med hensyn til denne App
og erstatter ethvert og alle tidligere forslag, forhandlinger, samtaler, diskussioner og aftaler mellem dig
og Ascensia vedrørende denne App. Intet i denne Licens skal fortolkes som et læge-patient-forhold,
partnerskab, agentur eller ansættelsesforhold mellem dig og Ascensia. Ved opsigelse af denne
Licens, uanset årsag, vil afsnittene 8 (Databrug), 12 (Intellektuelle ejendomsrettigheder), 13
(Sikkerhedskopier) 14 (No Ingen blind lid til oplysninger), 17 (Ansvarsfraskrivelse), 19 (Begrænset
ansvar), 24 (Skadesløsholdelse), 25 (Varemærker) og 30 (Lovvalg og værneting) fortsat være fuldt
gældende og i kraft. Ophævelse af eller undladelse af på nogen måde at udøve eventuelle rettigheder
i henhold til denne licens anses ikke for et afkald på yderligere rettigheder i henhold til denne licens.
Hvis nogen bestemmelse i denne licens findes endeligt ulovlig, ugyldig eller af nogen grund ikke kan
håndhæves, skal denne bestemmelse anses for værende adskillelig fra denne licens og skal ikke
påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Denne Slutbrugerlicensaftale
er personlig for brugeren og kan ikke overdrages, tildeles, underlicenseres eller fornyes af nogen
årsag. Alle oversættelser af denne licens foretages pga. lokale krav, og, i det omfang, det er tilladt i
henhold til gældende lov, i tilfælde af en tvist mellem den engelske og enhver ikke-engelsk version, vil
den engelske version have forrang. Vi overfører muligvis vores rettigheder og forpligtelser i henhold til
denne Slutbrugerlicensaftale til en anden organisation, men det vil ikke påvirke dine rettigheder eller
vores forpligtelser i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale.
28.
Skatter og afgifter. Du er ansvarlig for betaling af alle skatter, told eller afgifter, der nu eller
herefter pålægges af en hvilken som helst myndighed på denne Slutbrugerlicensaftale for levering,
brug eller vedligeholdelse af denne App og/eller enhver brug af denne App, herunder i forhold til
skatter, told eller afgifter i forbindelse med internetforbindelse og brug, i det omfang, det er tilladt i
henhold til gældende lov, og hvis nogen af de foregående skatter, told eller afgifter betales af
Ascensia på noget tidspunkt, skal du refundere Ascensia fuldt ud ved krav herom.
29.
Overdragelse. Ascensia kan tildele, overføre, forny eller udlicitere nogle af eller alle sine
rettigheder eller uddelegere nogle af eller alle sine forpligtelser i henhold til denne
Slutbrugerlicensaftale uden forudgående skriftlig tilladelse, hvis en sådan overdragelse og/eller
uddelegering er til et associeret selskab inden for Ascensia-koncernen eller til nogen efterfølger af
Ascensia Diabetes Care Holdings AG ved køb af alle eller hovedparten af dets aktiver.
30.
Lovvalg og værneting. Denne Slutbrugerlicensaftale, dens emne og dens udformning styres
af og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i Schweiz uden hensyntagen til konflikt mellem
lovprincipper. Obligatoriske forbrugerbeskyttelsesbestemmelser, der stammer fra jurisdiktionen i den
pågældende brugers sædvanlige opholdssted, gælder og udelukkes ikke ved dette lovvalg. Denne
Slutbrugerlicensaftale vil ikke være underlagt FN's konvention om aftaler om internationale køb, hvis
anvendelse udtrykkeligt er udelukket. Med undtagelse af russiske brugere som beskrevet nedenfor
har retten i byen Basel, Schweiz, eksklusiv jurisdiktion over en eventuel retstvist, som opstår på grund
af eller i forbindelse med denne Slutbrugerlicensaftale.
For brugere i Rusland gælder følgende: Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse
med denne Slutbrugerlicensaftale, skal afgøres enten af retten i den jurisdiktion, som Ascensias
tilhører, eller i jurisdiktionen for dit bopælssted, afhængigt af den respektive sagsøgeres valg.
31.
Feedback. Hvis du vælger at give input eller forslag i forbindelse med din oplevelse med
denne App ("Feedback"), giver du hermed Ascensia en ubegrænset, evigvarende, uigenkaldelig, ikke-
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eksklusiv, fuldgyldig, royaltyfri ret til at udnytte sådan Feedback på en hvilken som helst måde og til
ethvert formål, herunder at forbedre denne App og skabe andre produkter og tjenester.
32.
Force majeure. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, vil Ascensia være
fritaget for at levere de lovede ydelser i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale i enhver periode, hvor
virksomhedens forhindres eller forsinkes i at udføre forpligtelser i henhold til denne
Slutbrugerlicensaftale, helt eller delvist, som følge af en force majeure-hændelse eller række af
sådanne hændelser forårsaget af eller som følge af: (a) vejrforhold eller naturkatastrofer eller force
majeure; (b) krigshandlinger, terrorhandlinger, oprør, uroligheder, civile ulydighed eller oprør; (c)
karantæner eller embargoer, (d) forstyrrelser eller nedetid i telekommunikation, netværk, computer,
server eller internet; eller (e) andre årsager, som Ascensia ikke rimeligvis kan siges at have nogen
indflydelse på.
33.
Meddelelse vedrørende Apple. Dette afsnit 33 finder kun anvendelse, hvis du bruger denne
App på en iOS-enhed. Du anerkender, at denne Slutbrugerlicensaftale kun er mellem dig og
Ascensia, ikke med Apple, og at Apple er ikke ansvarlig for denne App og indholdet heraf. Apple har
ingen forpligtelse overhovedet at levere vedligeholdelses- og supporttjenester i forbindelse med
denne App. Hvis det skulle vise sig, at denne App ikke overholder en gældende garanti, kan du
meddele Apple dette, hvorefter Apple refunderer enhver gældende købspris for denne App til dig; og, i
det omfang, det er tilladt efter gældende lov, har Apple ingen anden garantiforpligtelse overhovedet i
forhold til denne App. Apple er ikke ansvarlig for at imødegå eventuelle krav fra dig eller nogen
tredjepart vedrørende denne App eller din besiddelse og/eller brug af denne App, herunder: (a)
produktansvarskrav; (b) enhver påstand om, at denne app ikke overholder gældende lovbestemte
eller lovmæssige krav; og (c) krav i henhold til forbrugerbeskyttelse, privatlivets fred eller lignende
lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for undersøgelse, forsvar, forlig og betaling af tredjeparts krav i
forbindelse med, at denne App og/eller din besiddelse og brug af denne App skulle udgøre en
krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder. Du accepterer at overholde gældende
tredjepartsbetingelser, når du bruger denne App. Apple og Apples datterselskaber er
tredjepartsmodtagere af denne Slutbrugerlicensaftale, og efter din accept af denne
Slutbrugerlicensaftale har Apple ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve
denne Slutbrugerlicensaftale over for dig som tredjemand, der er omfattet af denne
Slutbrugerlicensaftale. Du erklærer herved, at (x) du ikke befinder dig i et land, der er omfattet en
amerikansk regerings embargo, eller som er udpeget af den amerikanske regering som et
"terroristland"; og (y) du ikke står opført på nogen amerikansk regerings liste over forbudsbelagte eller
begrænsede parter.
34.
Sådan kontakter du os. Hvis du har spørgsmål, kommentarer, klager og/eller
erstatningskrav i forbindelse med denne Slutbrugerlicensaftale, skal de rettes til Ascensia Diabetes
Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Schweiz.
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