CONTOUR DIABETES-Appen – licensavtal för slutanvändare
Uppdaterades senast: 1 mars 2019
Den här CONTOUR™DIABETES-mobilapplikationen har utvecklats och drivs av Ascensia Diabetes
Care Holdings AG med säte på Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Schweiz (”Ascensia”,
”vi”, ”oss” eller ”vår”).
Licensavtalet för slutanvändare (”EULA” eller ”Licens”) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig,
”Användaren”, och Ascensia som reglerar din användning av Appen. ”App” innebär
CONTOUR™DIABETES-mobilapplikationens programvara, allt innehåll, alla verktyg, all
hjälpdokumentation och alla tjänster under Ascensias kontroll som används i samband med Appen
(tillsammans benämnda ”Tjänsterna”). Användning av den här Appen, vilket inkluderar att öppna,
bläddra i eller registrera sig för att använda den här Appen, är föremål för följande Licensavtal för
slutanvändare (tillsammans med de dokument som hänvisas till i det).
GENOM ATT KLICKA PÅ GODKÄNN (I) ANGER DU ATT DU AVSER ATT DIN ÅTGÄRD SKALL
TJÄNA SOM EN ELEKTRONISK SIGNATUR FÖR DENNA LICENS MED SAMMA VERKAN SOM
EN HANDSKRIVEN SIGNATUR, (II) INTYGAR OCH GARANTERAR DU ATT DU ÄR MYNDIG, SÅ
ATT DU HAR RÄTT ATT GODKÄNNA DENNA LICENS, OCH (III) INTYGAR OCH GARANTERAR
DU ATT DIN REGISTRERING FÖR OCH ANVÄNDNING AV DENNA APP ÄR I ENLIGHET MED
ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH BESTÄMMELSER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIG.
Den här Appen kan användas med iOS (Apple) och Android (Google) smartmobiler, men är kanske
inte kompatibel med alla operativsystemversioner. Kontrollera kompatibiliteten med ditt
operativsystem och telefonen innan du hämtar hem Appen. Den här Appen är kompatibel med
CONTOUR™-portföljen av blodsockermätare (”Contour™-ansluten mätare”) och andra Bluetoothaktiverade enheter eller andra produkter som är avsedda att vara kompatibla med Contour-appen.
1.
Licens. Appen, inklusive applikationens programvara och tillhörande hjälpdokumentation som
tillhandahålls av Ascensia, får hämtas hem och installeras i en eller flera mobila enheter för att
användas i samband med en Contour-ansluten mätare, inklusive eventuella verktyg, eventuell
hjälpdokumentation och uppdateringar. Med förbehåll för att du fortsätter uppfylla kraven i detta
Licensavtal för slutanvändare ger Ascensia dig den begränsade, icke-exklusiva, royaltyfria, ickeöverlåtbara, icke-underlicensierbara, återkalleliga licensen att använda en kopia av Appen och all
relaterad hjälpdokumentation per en enda mobilenhet du äger eller kontrollerar för din personliga,
icke-kommersiella användning för lagliga ändamål under licensperioden. Den här Appen licensieras,
men säljs inte, av Ascensia för att endast användas i enlighet med villkoren i denna Licens, och
Ascensia förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen ges dig. Ascensia behåller alla
rättigheter, all äganderätt och allt intresse i och till den här Appen. Med undantag för de begränsade
rättigheter och licenser som uttryckligen ges enligt detta Licensavtal för slutanvändare ger inget i detta
Licensavtal för slutanvändare underförstått, genom avstående, estoppel eller på annat sätt, dig eller
någon tredje part någon immateriell äganderätt eller annan rättighet, äganderätt eller intresse i eller till
Ascensias immateriella egendom.
Den här Appen kan innehålla eller införliva programvarukomponenter från tredje part som är allmänt
tillgängliga kostnadsfritt under licenser som ger mottagare breda rättigheter att kopiera, ändra och
distribuera sådana komponenter (”Komponenter med öppen källkod”). Även om den här Appen ges till
dig enligt detta Licensavtal för slutanvändare anses ingenting i detta Licensavtal för slutanvändare
förhindra, begränsa eller på annat sätt förhindra eller begränsa dig från att skaffa sådana
Komponenter med öppen källkod enligt gällande tredjepartslicenser eller begränsa din användning av
sådana Komponenter med öppen källkod därunder.
2.
Tillåtna användningar och begränsningar av Appen. Den här Appen tillhandahålls endast
för hem- och privat användning. Du får använda den här Appen med fler än en Contour-ansluten
mätare där du har ett användarkonto. Du får inte distribuera, hyra ut, leasa ut eller på annat sätt
överföra hela eller någon del av den här Appen eller hjälpdokumentationen till någon tredje part utan
föregående skriftligt medgivande från Ascensia. Du får inte underlicensiera, distribuera, anslå,
överlåta eller på annat sätt överföra eller tillgängliggöra alla eller någon del av de rättigheter som
Ascensia beviljar dig enligt detta Licensavtal för slutanvändare utan föregående skriftligt medgivande
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från Ascensia. Om den här Appen är en uppdatering måste all överlåtelse omfatta uppdateringen
samt alla tidigare versioner. Du får inte modifiera, anpassa eller översätta den här Appen eller den
medföljande hjälpdokumentationen. Du får inte förändra eller avlägsna upphovsrättsmeddelanden
eller andra meddelanden om äganderätt på eller i den här Appen eller den medföljande
hjälpdokumentationen. Du får inte uppmuntra, tillåta eller få en tredje part att bakåtkompilera,
dekompilera, demontera eller översätta den här Appen, eller störa eller kringgå någon funktion i den
här Appen eller någon del därav, inklusive eventuella mekanismer för säkerhet eller åtkomstkontroll.
Om du är förbjuden enligt gällande lag från att använda den här Appen får du inte använda den.
3.
Licensperiod; Uppsägning. Detta Licensavtal för slutanvändare gäller tills det sägs upp av
dig eller Ascensia. Du kan när som helst säga upp ditt konto genom att använda alternativet ”Ta bort
konto” i Appen eller kontakta kundsupport genom att besöka http://contact.ascensia.com. Om du inte
uppfyller något villkor i detta Licensavtal för slutanvändare sägs din licens och ditt tillstånd från oss att
använda den här Appen automatiskt upp med omedelbar verkan, och du samtycker till att om du inte
uppfyller något villkor i detta Licensavtal för slutanvändare så kommer det att utgöra en omedelbar
och irreparabel skada för Ascensia och dess licensgivare för vilka ett monetärt skadestånd skulle vara
en otillräcklig kompensation och att, i den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag, Ascensia kommer
att ha rätt till rättsliga åtgärder, om du inte kan bevisa att ingen irreparabel skada har inträffat.
Dessutom kan Ascensia efter eget gottfinnande säga upp ditt användarkonto på Tjänsten eller
upphäva eller avsluta din tillgång till den här Appen när som helst om du bryter mot någon
bestämmelse i detta Licensavtal för slutanvändare när du misslyckas med att åtgärda din överträdelse
inom 14 dagar. Vi kan också säga upp ditt användarkonto om vi inte längre tillhandahåller någon del
av den här Appen med eller utan 30 dagars förvarning. Efter uppsägningen av ditt konto av någon
orsak kan Ascensia, efter eget gottfinnande, radera alla icke-personuppgifter som du har skickat
genom den här Appen eller tillhandahållit genom Tjänsten. Efter uppsägningen av ditt konto av någon
anledning skall Ascensia radera alla personuppgifter som du har skickat genom den här Appen eller
tillhandahållit via Tjänsten, förutom när Ascensia måste behålla dem enligt lag. Efter uppsägning av
detta Licensavtal för slutanvändare skall du på eget ansvar och egen bekostnad omedelbartradera
eller förstöra den här Appen på dina enheter.
4.
Förbättringar och uppdateringar. Ascensia kan från tid till annan och efter eget
gottfinnande tillhandahålla förbättringar, uppdateringar eller nya versioner av den här Appen enligt
dess då gällande standardvillkor. Detta Licensavtal för slutanvändare skall också gälla för sådana
förbättringar och uppdateringar.
5.
Tillgång till den här Appen. Vi garanterar inte att den här Appen eller någon funktion eller
något innehåll i den alltid kommer att vara tillgängligt eller vara oavbrutet, och din tillgång till den här
Appen tillåts på tillfällig basis. Vi kan stoppa, återta, avbryta eller ändra hela eller delar av den här
Appen utan särskilt meddelande därom. Du ansvarar för att vidta alla arrangemang som krävs för att
du skall ha tillgång till den här Appen och du bekräftar att du är medveten om de risker som är
förbundna med programvara, maskinvara och internetanslutningar som kan leda till avbrott eller fel i
data som överförs eller visas med hjälp av den här Appen, oavsett vilka åtgärder som har vidtagits för
att lindra effekten av eller undvika sådana händelser.
Du har dessutom ansvar för att säkerställa att alla personer som använder den här Appen via din
internetanslutning har kännedom om detta Licensavtal för slutanvändare och andra tillämpliga villkor
samt att de efterlever dem.
6.
Registrering. Du måste registrera och konfigurera ett konto för att kunna använda den här
Appen. När du har konfigurerat ett konto sparas dina data i molnet. Ett molnkonto för lagring kommer
att ge dig fördelen av att lagra insamlade data via den här Appen, inklusive personuppgifter,
blodsockerdata och mätresultat från din Contour-anslutna mätare så att du senare kan komma åt
dessa data. Om du väljer eller får en användar-ID-kod, ett lösenord eller någon annan information
som en del av våra säkerhetsrutiner måste du hemlighålla sådana uppgifter. Du får inte avslöja dem
för någon tredje part.
Tillhandahållandet av Tjänsten är föremål för ditt godkännande och uppfyllande av villkoren i detta
Licensavtal för slutanvändare. Du har endast tillåtelse att skapa ett konto på Tjänsten per användare
och Ascensia förbehåller sig rätten att begränsa antalet enheter som förknippas med ett konto. Du går
med på att det åligger dig att uppfylla dessa krav och att du kommer ansvara för att erhålla och
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upprätthålla alla internetanslutningar (kan vara föremål för avgifter), datorutrustning och nödvändiga
tillbehör så att du kan motta, komma åt och använda Tjänsten. Du går med på att endast använda
Tjänsten såsom uttryckligen medgivits häri. Ascensia och dess dotterbolag samt leverantörer äger
alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i och till Tjänsten.
När du väl har registrerat dig samtycker du till att de data du överför med hjälp av den här Appen
endast gäller dig. Du erkänner och samtycker till att den här Tjänsten är utformad och avsedd för
personlig användning på individuell basis och du får inte dela din konto- och/eller
lösenordsinformation med någon annan person. Om någon annan person vill använda den här Appen
måste den personen hämta den här Appen direkt till sin egen enhet samt separat och individuellt
godkänna detta Licensavtal för slutanvändare.
Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretess och säkerhet för ditt App-konto och för alla
aktiviteter som sker på eller via kontot. Vi har rätt att inaktivera en användar-ID-kod eller ett lösenord,
oavsett om det har valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om vi har skälig anledning att tro
att du har brutit mot något av villkoren i detta Licensavtal för slutanvändare.
Om du vet eller misstänker att någon annan person känner till din användar-ID-kod eller ditt lösenord
måste du underrätta oss omedelbart genom att kontakta kundsupporten eller genom att besöka
http://contact.ascensia.com.
7.
Begränsningar i användning av Tjänsten: Du samtycker till att använda Tjänsten endast för
syften som är tillåtna av detta Licensavtal för slutanvändare, och endast i den utsträckning som är
tillåten av tillämplig lag, bestämmelse eller allmänt accepterad praxis i tillämplig jurisdiktion. Om din
användning av Tjänsten eller annat beteende avsiktligt eller oavsiktligt hotar vår förmåga att
tillhandahålla Tjänsten kan vi vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Tjänsten, vilket kan omfatta
avstängning av din tillgång till Tjänsten. Ingenting i detta Licensavtal för slutanvändare skall tolkas
som att överföra något intresse, någon äganderätt eller licens till dig i ett konto på Tjänsten eller
liknande resurs som används av dig i samband med Tjänsten. Du samtycker till att du inte kommer att
reproducera, kopiera, duplicera, sälja, återsälja, hyra ut eller göra affärer med Tjänsten (eller någon
del därav) för något syfte.
8.
Dataanvändning: Du behåller äganderätten till alla personuppgifter som laddas upp via den
här Appen och lagras på Tjänsten och är ansvarig för innehållet och riktigheten i uppgifterna som du
tillhandahåller till Ascensia samt för icke-överträdelse av tredje parts rättigheter som kan inkluderas i
sådana uppgifter. Om det är tillämpligt enligt lokal lag ger du genom att använda Tjänsten Ascensia
en världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera,
modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa, komma åt och behålla tekniska data och relaterad
information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din enhet, system- och
applikationsprogramvara samt kringutrustning, som samlas in regelbundet för att underlätta
tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra tjänster till dig (i
förekommande fall) som är relaterade till Appen, och att spåra och rapportera din aktivitet när du
använder Appen, inklusive för analysändamål. Ascensia får använda denna information, så länge den
inte har en utformning som identifierar dig som person, för att förbättra sina produkter eller för att
tillhandahålla dig tjänster eller tekniker, enligt vad som anges i vår Appsekretesspolicy.
9.
Platsinformation: Under Appregistreringsprocessen kommer vi att be dig att aktivera vissa
funktioner på din mobilenhet för att ge Ascensia möjligheten att samla in din exakta eller ungefärliga
geografiska plats som härleds från enheten eller din Contour-anslutna mätare via IP-adress eller
GPS-, mobil-, Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler, beroende på vilket som finns tillgängligt. Du kan också
aktivera vår insamling av platsdata via enhetens inställningar. Om du samtycker till sådan insamling
kommer vi att använda denna information för att förbättra våra produkter och tjänster, bland annat för
vår strategi för mätarplacering. Se vår Appsekretesspolicy för mer detaljer angående informationen
som Ascensia samlar in samt hur vi använder och avslöjar sådan information.
10.
iOS-användare: Under Appregistreringsprocessen kommer vi att be dig att ge Ascensia
tillgång till din Hälsoapp från Apple Inc. (”Apple”) på din enhet, inklusive tillgång till Apples Hälsoappdatabas, ”HealthKit”, inom den appen i syfte att förbättra och/eller verifiera data som behandlas inom
vår App. I vår Appsekretesspolicy anger vi detaljer om de personuppgifter som vår App kommer åt
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och hur Appen hanterar dem. Du kan när som helst stänga av åtkomsten eller justera vilka data
Apples Hälsoapp och vår App delar, i din enhets Hälsoappbehörigheter.
11.
Förbud: Du godkänner att du INTE skall använda den här Appen eller ditt konto på Tjänsten
för att direkt eller indirekt:
(a) ladda upp, hämta, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt göra några data tillgängliga som är
olagliga, skadliga, kränkande, som gör intrång på en annan persons sekretess, eller som på annat
sätt är anstötliga;
(b) utföra någon bedräglig aktivitet, inklusive att utge dig för att vara någon du inte är eller felaktigt
framställa vem du är eller din ålder, skicka data från en annan persons mätare eller att skada någon
annan, eller på annat sätt felaktigt framställa din relation till någon person, inklusive en minderårig
(Ascensia förbehåller sig rättigheten att vägra eller blockera alla enheter eller e-postadresser som kan
anses vara en imitation eller felaktig framställning av din identitet, eller ett missbruk av annan persons
namn eller identitet);
(c) ladda upp, hämta, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt göra några data eller någon annan
information tillgänglig från någon person som inte är myndig;
(d) delta i något upphovsrättsbrott eller andra brott avseende immateriella rättigheter (inklusive
uppladdning av något innehåll som du inte har rätt att ladda upp), eller yppa någon handelshemlighet
eller konfidentiell information som utgör en överträdelse av ett konfidentiellt avtal, anställningsavtal
eller sekretessavtal;
(e) posta, skicka, överföra eller på annat sätt göra några obehöriga e-postmeddelanden, skräppost
eller kedjebrev tillgängliga, inklusive, men utan begränsning, massreklam och informationsannonser;
(f) ladda upp, posta, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt göra något material tillgängligt som
innehåller virus eller andra datakoder, filer eller program som är avsedda att skada, störa eller
begränsa den normala driften av Appen (eller någon del därav), eller något annat dataprogram eller
hårdvara;
(g) störa med eller avbryta Appen (inklusive åtkomsten till Appen via några automatiska medel, som
t.ex. skript eller sökrobotar), eller andra servrar eller nätverk som är anslutna till Appen, eller någon
policy, några krav eller bestämmelser för något nätverk som är anslutet till Appen (inklusive all
obehörig åtkomst till, användning eller övervakning av data eller trafik på det);
(h) samla in och lagra personuppgifter om några andra användare av Appen för användning i
samband med någon av de föregående förbjudna aktiviteterna;
(i) överträda någon tredje parts rättighet, bland annat genom att göra intrång på eller missbruka tredje
parts immateriella rättigheter eller överträda någon tredje parts sekretessrättighet;
(j) modifiera, översätta eller skapa härledda verk, anpassningar eller kompileringar av eller baserade
på den här Appen eller del därav, eller använda, kopiera eller reproducera den här Appen eller någon
del därav, annat än enligt vad som uttryckligen tillåts i detta Licensavtal för slutanvändare;
(k) tilldela, underlicensiera, leasa ut, sälja, ge ett säkerhetsintresse i eller på annat sätt överföra
åtkomsten som ges enligt detta Licensavtal för slutanvändare eller någon rättighet eller förmåga att
visa, få tillgång till eller använda Ascensia-material; och/eller
(l) försöka utföra någon av de handlingar som beskrivs i detta avsnitt 11, eller hjälpa, uppmuntra eller
tillåta någon person att engagera sig i någon av de handlingar som beskrivs i detta avsnitt 11.
12.
Immateriella rättigheter. Alla visuella gränssnitt och all grafik, design, kompilering,
information, data, datorkod (inklusive källkod eller objektkod), produkter, programvara, tjänster,
detaljer, dokument, illustrationer, innehåll publicerat på den här Appen, och alla andra delar i den här
Appen (”Material”) är Ascensias och våra tredjepartslicensgivares exklusiva egendom och skyddas av
immaterialrättsliga och andra lagar. Du får inte använda något av Materialen för kommersiella
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ändamål utan att erhålla en licens för sådan användning från oss eller våra licensgivare. Alla
eventuella tillstånd att använda Materialen ges på villkoret att relevanta upphovs- och
äganderättsmärken visas på alla kopior, att sådana Material endast används för personliga ändamål,
att Materialen inte utnyttjas kommersiellt, att Materialen inte modifieras på något sätt och att alla
illustrationer som erhålls från den här Appen endast används tillsammans med den medföljande
texten.
Ascensia är licensgivare eller licenstagare för alla immateriella rättigheter i den här Appen och i
Materialen, dock under förutsättning att inget annat anges eller på annat sätt uppfattas som tredje
parts rättigheter. Den här Appen och Materialen skyddas av immaterialrättsliga lagar och avtal runt
om i världen och all obehörig användning av dem är uttryckligen förbjuden. Alla sådana rättigheter
förbehålles.
13.
Säkerhetskopior. Ascensia har inget ansvar för att behålla/lagra eller säkerhetskopiera
någon information eller data som du genererar under användning av den här Appen. Du är ensamt
ansvarig för att behålla/upprätthålla/lagra och säkerhetskopiera (elektroniskt och/eller med utskrifter)
alla data som du önskar bevara för framtida användning eller på annat sätt. Om du väljer att dela din
information via e-post, säkerhetskopiering eller på annat sätt med tredje part, kanske denna
information inte är krypterad och Ascensia kommer inte att ha någon möjlighet att hantera
sekretessen eller säkerheten av denna information. Du måste vidta de åtgärder som du anser är
lämpliga för att skydda säkerheten av din information. Om du väljer att avsluta ditt konto på Tjänsten
kan det dröja upp till 30 dagar att radera ditt konto, och för att antingen radera eller göra informationen
anonym eller icke-spårbar för dig. Om det inte på annat sätt krävs enligt lag samtycker du till att ditt
konto på Tjänsten inte går att överföra till tredje part och att alla rättigheter till data lagrade i ditt konto
kommer att upphöra vid din död. Vid mottagande av en kopia av dödsbeviset kommer ditt konto att
avslutas och alla data däri att raderas.
14.
Ingen tillit till information. Ascensia har efter bästa förmåga och uppfattning sammanställt
den detaljerade information som tillhandahålls i den här Appen från interna och externa källor och
med professionell noggrannhet. Vi vidtar skäliga åtgärder för att utöka och uppdatera detta
informationsutbud på löpande basis. Informationen i den här Appen är endast helt och hållet avsedd
att presentera Ascensia, dess produkter och dess tjänster och i allmänt informerande syfte. Den är
inte avsedd att utgöra rådgivning som du skall förlita dig på. Vi rekommenderar att du inhämtar
professionella råd eller specialistråd innan du vidtar eller avhåller dig från åtgärder baserat på
innehållet i den här Appen.
Ascensia gör inga utfästelser och lämnar inga garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda) om
att innehållet i den här Appen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Vi rekommenderar därför att du
bekräftar riktigheten och fullständigheten i all information du får genom Appen innan du använder den
i någon som helst form. Information som lämnas i den här Appen befriar dig inte från att genomföra
dina egna kontroller av den här Appen och/eller våra produktsäkerhetsdatablad och tekniska
specifikationer med avseende på deras lämplighet för avsedda processer och ändamål. Kontakta oss
direkt om du behöver rådgivning eller anvisningar avseende våra produkter eller tjänster. Du
godkänner att få tillgång till den här Appen och dess innehåll på din egen risk.
15.
Sekretess och säkerhet. Sekretesspolicyn gäller användningen av den här Appen inklusive
alla data du överför till den och information om dig som visas på den här Appen. Genom att använda
den här Appen bekräftar och samtycker du till att överföringar via internet aldrig är helt privata och
säkra. Du är medveten om att all information du skickar eller visar med hjälp av den här Appen kan
läsas eller fångas upp av andra, även om viss överföring är krypterad.
16.
Ingen medicinsk rådgivning. DEN HÄR APPEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR
INFORMATIONSÄNDAMÅL. DEN HÄR APPEN ÄR INGEN ERSÄTTNING FÖR PROFESSIONELL
MEDICINSK RÅDGIVNING, DIAGNOS, BEHANDLING ELLER AKUT INGRIPANDE ELLER
ÖVERFÖRING AV TIDSKRITISKA DATA. ANVÄNDAREN BÖR ALLTID KONSULTERA SITT
VÅRDTEAM FÖR ALLA FRÅGOR AVSEENDE SITT SJUKDOMSTILLSTÅND. DU SAMTYCKER
TILL ATT DEN HÄR APPEN INTE FÅR ANVÄNDAS FÖR ATT FATTA MEDICINSKA BESLUT.
ANVÄNDAREN FÅR ALDRIG IGNORERA PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER
DRÖJA MED ATT SÖKA SÅDAN RÅDGIVNING BASERAT PÅ INFORMATION SOM
TILLHANDAHÅLLS VIA DEN HÄR APPEN. Det är möjligt att blodsockernivån hos en användare
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ökar eller minskar till mycket hög eller mycket låg nivå. Det är också möjligt att en person upplever
andra diabetesrelaterade förändringar i sitt sjukdomstillstånd. Användaren måste följa råden från sitt
vårdteam avseende uppmätta blodsockervärden som är för höga eller för låga samt för alla andra
diabetesrelaterade förändringar i sitt sjukdomstillstånd. Den här Appen är utformad för att hjälpa
användare att hantera sin diabetes på ett bättre sätt. Användarna ansvarar för att informera sitt
vårdteam om sina nivåer och andra diabetesrelaterade uppgifter och för att söka lämplig medicinsk
rådgivning. DU PÅTAR DIG ALLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR APPEN OCH
FÖR ALLA BESLUT OM ATT VIDTA ELLER INTE VIDTA ÅTGÄRDER BASERAT PÅ
INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER VISAS VIA DEN HÄR APPEN. DU ANVÄNDER
DEN HÄR APPEN HELT EFTER EGETGOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. VARKEN
ASCENSIA ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON AV DESS
LICENSGIVARE HAR ANSVAR FÖR NÅGON DIAGNOS, NÅGOT BESLUT ELLER NÅGON
BEDÖMNING SOM GÖRS AV EN ANVÄNDARE ELLER NÅGRA SKADOR EN ANVÄNDARE KAN
DRABBAS AV SOM ETT RESULTAT AV NÅGOT BESLUT SOM FATTAS BASERAT PÅ
INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA ELLER VISAS I DEN HÄR APPEN ELLER PÅ
ANNAT INNEHÅLL I DEN HÄR APPEN OCH DOKUMENTATIONEN.
17.
Ansvarsfriskrivning. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT
DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR APPEN SKER HELT PÅ EGEN RISK SAMT ATT DU BÄR HELA
RISKEN MED AVSEENDE PÅ TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, FUNKTION, NOGGRANNHET
OCH INSATS. INSTALLATION AV DEN HÄR APPEN KAN PÅVERKA ANVÄNDBARHETEN FÖR
APPAR FRÅN TREDJE PART. DEN HÄR APPEN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”
OCH TJÄNSTEN ”SOM TILLGÄNGLIG”, MED ALLA FEL OCH UTAN NÅGON SOM HELST
GARANTI VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, MED UNDANTAG FÖR
BEDRÄGERI OCH OLAGLIG FÖRVRÄNGNING. ASCENSIA, DESS DOTTERBOLAG,
LEVERANTÖRER, LICENSTAGARE OCH REPRESENTANTER FRÅNSÄGER SIG
UTTRYCKLIGEN, OCH DU AVSTÅR HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN, ALLA VILLKOR,
GARANTIER OCH UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER
LAGSTADGADE, SOM KAN VARA TILLÄMPLIGA FÖR DENNA APP ELLER NÅGON
INFORMATION ELLER NÅGOT INNEHÅLL I DEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE
KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, NOGGRANNHET, STÖRNINGSFRITT
NYTTJANDE, FRIHET FRÅN VIRUS, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SAMT
ALLA GARANTIER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV HANTERING, ANVÄNDNING ELLER
HANDEL. ASCENSIA LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT DIN ANVÄNDNING ELLER DITT
NYTTJANDE AV DEN HÄR APPEN KOMMER ATT SKE UTAN STÖRNINGAR ELLER FÖR ATT
DE FUNKTIONER SOM INGÅR I DEN HÄR APPEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, ATT
DRIFTEN AV DEN HÄR APPEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SÄKER ELLER FELFRI,
ELLER ATT DEFEKTER I DEN HÄR APPEN KOMMER ATT KORRIGERAS. INGEN MUNTLIG
ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM LÄMNAS AV ASCENSIA, DESS
DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, LICENSTAGARE ELLER REPRESENTANTER SKALL
UTGÖRA EN GARANTI. OM DEN HÄR APPEN VISAR SIG VARA DEFEKT PÅTAR DU DIG HELA
KOSTNADEN FÖR ALL SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. VISSA
JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER
BEGRÄNSNINGAR AV TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER SÅ
OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.
FÖREGÅENDE FRISKRIVNING AV GARANTIER ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DEN HÄR APPEN, MEN
INTE FÖR NÅGON CONTOUR-ANSLUTEN MÄTARE. VARJE CONTOUR-ANSLUTEN MÄTARE
OMFATTAS AV VILLKOREN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM LÄMNAS TILLSAMMANS
MED MÄTAREN.
18.
För EU-användare gäller följande: Appen tillhandahålls ”i befintligt skick” och tjänsten
”beroende på tillgänglighet” med vissa avbrottstider. Ascensia lovar inte specifika servicenivåer enligt
dessa villkor. Ascensia gör sitt bästa för att minimera avbrottstider när det gäller Appen och Tjänsten.
Ascensia utesluter alla garantier och är endast ansvarig för bedrägligt dolda defekter.
19.
Begränsat ansvar: Ingenting i detta Licensavtal för slutanvändare utesluter eller begränsar
vårt ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår genom vår försumlighet, bedrägeri eller
missvisande framställning från vår sida eller någon annan ansvarsskyldighet som inte får uteslutas
eller begränsas enligt gällande lag. Såvida det inte på annat sätt är förbjudet enligt tillämplig lag, skall
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ansvarsskyldigheten för Ascensia, dess dotterbolag, styrelsemedlemmar, direktörer, medarbetare,
leverantörer, licenstagare och representanter för några direkta eller indirekta, förutsebara eller
oförutsebara, tillfälliga, särskilda, straffrelaterade, typiska eller icke-typiska eller följdskador eller
vinstförluster, oavsett om de är till följd av åtalbar handling, (inklusive försumlighet), kontraktsbrott,
lag, skadeståndsansvar, positivt brott mot förpliktelser eller något annat lagligt koncept, som uppstår
under eller i samband med:
•
•

tillgång till eller användning av, eller oförmåga att använda, den här Appen, eller
tillgång till eller användning av eller tillit till något innehåll eller material som visas på
eller är tillgängligt via den här Appen

härmed uttryckligen undantas såvida inte skadan har orsakats av Ascensia med avsiktligt uppsåt eller
grov försummelse.
Den här Appen tillhandahålls endast för hem- och privat användning. Du samtycker till att inte
använda den här Appen för några kommersiella eller verksamhetsändamål och vi har inget ansvar
gentemot dig för någon förlust av vinst eller affärer, verksamhetsavbrott, förlorade affärstillfällen eller
förlorad verksamhetsinformation och Ascensia, dess dotterbolag, leverantörer, licenstagare eller
representanter skall inte heller ansvara för några som helst oförutsedda, typiska, påföljande,
straffrelaterade, särskilda eller indirekta skador av något slag.
Ascensia, dess dotterbolag, leverantörer, licenstagare eller representanter kommer inte att ansvara
för några förluster eller skador som orsakas av ett virus, obehörig användning av ditt konto, en
distribuerad överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din
mobilenhet, surfplatta eller annan datorutrustning, programvara, data eller annat privatägt material på
grund av att du använder den här Appen eller hämtar något innehåll i den eller från någon webbplats
som är länkad till den och inte heller för någon handling eller händelse som ligger utanför vår rimliga
kontroll, inklusive fel i nätverk för telekommunikation, förutom i händelse av grov försummelse eller
avsiktlig vanskötsel från Ascensia. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer
vi inte att vara ansvariga inför dig om den här Appen (eller någon funktion) av någon anledning inte är
tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period.
OAKTAT EVENTUELLA FÖRLUSTER SOM DU KAN DRABBAS AV SKALL ASCENSIAS, DESS
DOTTERBOLAGS,
EFTERTRÄDARES,
LICENSTAGARES,
LEVERANTÖRERS
ELLER
REPRESENTANTERS HELA ANSVAR UNDER NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE OCH DIN EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE BEGRÄNSAS TILL ATT
KORRIGERA, REPARERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT RÄTTA TILL EVENTUELLA FEL I APPEN.
INGENTING I DENNA KLAUSUL ÄR AVSETT ATT UTESLUTA NÅGOT ANSVAR SOM INTE FÅR
UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ELLER SOM ÄR TILLGÄNGLIGT FÖR ANVÄNDAREN ENLIGT
LAGSTIFTNINGEN I ANVÄNDARENS LAND.
VARJE BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE SOM INNEHÅLLER EN
ANSVARSBEGRÄNSNING, GARANTIFRISKRIVNING ELLER UNDANTAG AV SKADESTÅND ÄR
AVSEDD ATT FÖRDELA, OCH FÖRDELAR RISKERNA MELLAN PARTERNA UNDER DETTA
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. DEN HÄR FÖRDELNINGEN ÄR EN VIKTIG DEL AV
GRUNDEN FÖR ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN PARTERNA. VAR OCH EN AV DESSA
BESTÄMMELSER ÄR AVSKILJBAR OCH OBEROENDE AV ALLA ANDRA BESTÄMMELSER I
DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT 19
SKALL GÄLLA ÄVEN OM NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD INTE UPPFYLLER SITT EGENTLIGA
SYFTE.
För användare i Tyskland:
Ascensia är endast ansvarig för skador som orsakas av grov försumlighet eller med avsikt. Allt annat
ansvar för Ascensia för skador är uteslutet. Ovannämnda ansvarsbegränsningar gäller inte fall där
tvingande lagstiftning är tillämplig, i synnerhet avseende ansvar enligt produktansvarslagen i Tyskland
(Produkthaftungsgesetz). Dessutom gäller ansvarsbegränsningarna inte om och i den mån som
Ascensia har antagit en särskild garanti.
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20.
Konsumentskyddsmeddelande. Observera att, om du är konsument, så är
begränsningarna i detta Licensavtal för slutanvändare endast avsedda att vara så breda och
inkluderade som det är tillåtet enligt lagarna i den jurisdiktion där du är bosatt.
•

Juridiskt meddelande för invånare i New Jersey. Ingen bestämmelse i detta
Licensavtal för slutanvändare skall gälla för någon konsument i New Jersey om
bestämmelsen begränsar gottgörelse för/under: (i) Ascensias skadegörande
handlingar (t.ex. försumlighet, underlåtenhet att utöva en grundläggande
vårdstandard, underlåtenhet att undvika att skapa en orimlig risk för skada); (ii) New
Jersey Products Liability Act, N.J.S.A. 2A:58C-1 och följande (dvs. den lagstadgade
skyldigheten att avstå från tillverkning och försäljning av farliga produkter, med
möjlighet till straffrättsliga skadestånd för överträdelser därav); (iii) New Jersey
Punitive Damages Act, N.J.S.A. 2A:15-5.9 och följande (dvs. den lagstadgade rätten
att söka straffrättsliga skadestånd i händelse av skador orsakade av faktiskt illvilja,
oanständig och avsiktlig försummelse, hänsynslös likgiltighet); (iv) New Jersey
Uniform Commercial Code (dvs. ett omfattande lagstadgat regelverk som reglerar
köparnas och säljarnas rättigheter och skyldigheter gällande kontrakt för försäljning
av varor, med möjlighet till skadestånd för ekonomiska- och egendomsskador); och
(v) Ascensias underlåtenhet att i rimlig grad skydda mot skador som uppstår till följd
av vissa brottsliga handlingar av tredje part (t.ex. hackning av datorer och
identitetsstöld, såsom regleras av Federal Trade Commission och Federal
Communications Commission och såsom regleras av New Jersey Identity Theft
Protection Act, N.J.S.A.56:8-161 och följande, samt New Jersey Consumer Fraud
Act, N.J.S.A. 56:8-3 och följande). När det gäller detta Licensavtal för slutanvändare
är bestämmelserna om undantag eller begränsning av vissa skador inte tillämpliga i
New Jersey avseende lagstadgade skador, straffrättsliga skador, förlust av data och
förlust av eller skada på egendom.

•

Juridiskt meddelande för invånare i Kalifornien. Om du är en invånare i
Kalifornien kan du enligt California Civil Code Section 1789.3 kontakta Complaint
Assistance Unit hos Division of Consumer Services hos California Department of
Consumer Affairs skriftligen på 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento,
California 95834, eller per telefon på (800) 952-5210 för att åtgärda ett klagomål
angående denna App eller för att få ytterligare information om användningen av
denna App.

21.
Plats med inloggning: tillgångsrättigheter. Observera att du måste skydda dina
tillgångsrättigheter mot användning av obehöriga tredje parter och att du måste säkerställa att de inte
kan användas av någon annan utan ditt godkännande. Du måste underrätta Ascensia omedelbart om
du får reda på att säkerheten har kränkts med avseende på några detaljer som är tillgängliga i den
här Appen eller om obehöriga personer har fått tillgång till dina tillgångsrättigheter eller om du har
påträffat tecken på att sådan tillgång kan bli möjlig.
22.
Webbplatser med länkar från tredje part. Om du bestämt dig för att ansluta denna App till
en webbplats eller länk från tredje part påtar sig Ascensia inget ansvar för innehållet på
webbplatserna eller andra onlinetjänster som är länkade i denna App. Sådana länkar skall inte tolkas
som att vi rekommenderar de länkade webbplatserna och Ascensia kommer inte att ansvara för några
förluster eller skador som uppstår genom din användning av dem.
23.
Internationella användare. Observera att det kan hända att den här Appen inte är tillgänglig
för användare i vissa länder på grund av reglerande restriktioner. Om du försöker hämta den här
Appen och du är bosatt i ett land där den här Appen inte är godkänd för användning kan inte den här
Appen hämtas. Produkter som omnämns i den här Appen kan levereras i olika förpackningar, olika
förpackningsstorlekar eller med olika texter eller markeringar beroende på landet. Ascensia gör inga
utfästelser och lämnar inga garantier (vare sig uttryckliga eller underförstådda) om att produkterna
eller tjänsterna kommer att vara tillgängliga med samma utseende, i samma storlekar eller på samma
villkor i olika regioner eller länder och alla sådana produkter eller tjänster kan vara föremål för olika
regulatoriska krav. Om du försöker hämta eller använda den här Appen i ett land eller en region där
den inte har godkänts för användning gör du det på egen risk. Ascensia påtar sig inget ansvar för
sådan användning.
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24.
Gottgörelse. I den maximala utsträckning som tillåts enligt lag samtycker du till att gottgöra,
försvara och hålla Ascensia, dess dotterbolag och deras respektive direktörer, styrelsemedlemmar,
medarbetare och ombud skadeslösa från och mot alla anspråk, skadeansvar, förluster, skadestånd,
kostnader och utgifter (inklusive advokat- och expertarvoden) som någon av dem utsätts för i
samband med (a) din tillgång till, användning eller påstådda användning av den här Appen; (b) någon
oaktsam överträdelse av Licensen av dig eller någon annan i ditt hushåll eller din organisation eller på
annat sätt i samband med deras användning av den här Appen; och (d) bedrägeri, avsiktlig
försummelse, kriminella handlingar eller grov oaktsamhet som begåtts av dig. Summan av
kompensationen enligt detta avsnitt 24 skall begränsas till det högsta återvinningsvärdet enligt
lagarna i den jurisdiktion där du bor.
25.
Varumärken. ”Ascensia”, ”Contour” och alla andra varumärken som används i samband med
den här Appen är varumärken som tillhör Ascensia. Du samtycker till att inte visa eller använda
sådana varumärken på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Ascensia.
26.
Ändringar i detta Licensavtal för slutanvändare. Vi förbehåller oss rätten att när som helst,
allteftersom, efter eget gottfinnande, ändra detta Licensavtal för slutanvändare. Om vi reviderar detta
Licensavtal för slutanvändare på ett sätt som väsentligt ändrar dina rättigheter eller skyldigheter
kommer du att få en möjlighet att godkänna de nya villkoren. Om du godkänner dem kommer det
reviderade Licensavtalet för slutanvändare att gälla för din användning av den här Appen eftersom det
reviderade Licensavtalet för slutanvändare är bindande för dig. Oväsentliga ändringar av detta
Licensavtal för slutanvändare börjar gälla vid publicering. Tvister som uppstår till följd av detta
Licensavtal för slutanvändare kommer att lösas i enlighet med versionen av detta Licensavtal för
slutanvändare som gällde när konflikten uppstod. Vi kan ibland uppdatera den här Appen och vi kan
ändra innehållet när som helst. Observera emellertid att innehåll i den här Appen kan vara inaktuellt
vid en viss tidpunkt och att vi inte har någon skyldighet att uppdatera det. Vi garanterar inte att den
här Appen eller något av dess innehåll kommer att vara fritt från fel eller utelämningar.
27.
Allmänt. Denna licens utgör hela avtalet mellan dig och Ascensia med avseende på den här
Appen och den ersätter alla tidigare förslag, förhandlingar, samtal, diskussioner och
överenskommelser mellan dig och Ascensia med avseende på den här Appen. Ingenting i denna
licens skall tolkas som att den skapar ett läkare-patient-, partnerskaps-, agenturs- eller
anställningsförhållande mellan dig och Ascensia. Efter uppsägning av denna Licens av någon orsak
skall avsnitten 8 (Dataanvändning), 12 (Immateriella rättigheter), 13 (Säkerhetskopior) 14 (Ingen tillit
till information), 17 (Ansvarsfriskrivning), 19 (Begränsat ansvar), 24 (Gottgörelse), 25 (Varumärken)
och 30 (Tillämplig lag och plats) fortsätta att gälla fullt ut. Avstående från eller underlåtenhet att på
något sätt utöva några rättigheter som lämnas i denna Licens skall inte anses vara ett avstående av
några andra rättigheter enligt denna Licens. Om någon bestämmelse i denna Licens slutligen av
någon anledning fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar skall den bestämmelsen anses vara
avskiljbar från denna Licens, och skall inte påverka giltigheten i och genomförbarheten av några
återstående bestämmelser. Detta Licensavtal för slutanvändare gäller specifikt för användaren och får
inte överföras, överlåtas, underlicensieras eller förnyas av någon anledning. Översättningar av denna
licens sker på grund av lokala krav, och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag skall den engelska
versionen av Licensen äga företräde om en konflikt skulle uppstå mellan den engelska versionen och
en översatt version. Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Licensavtal för
slutanvändare till en annan organisation, men det kommer inte att påverka dina rättigheter och
skyldigheter enligt detta Licensavtal för slutanvändare.
28.
Skatter och avgifter. Du skall ansvara för betalningen av alla skatter, avgifter och pålagor
som nu eller senare kan åläggas av någon myndighet på grund av detta Licensavtal för slutanvändare
för leverans, användning eller underhåll av den här Appen och/eller all användning av den här Appen,
när det gäller skatter, avgifter eller pålagor i samband med internetanslutning och -användning i den
mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, och om någon av ovanstående skatter, avgifter eller pålagor vid
något tillfälle betalas av Ascensia skall du ge Ascensia full ersättning på begäran.
29.
Överlåtelse. Ascensia har rätt att överlåta, överföra, förnya eller anlita en underleverantör för
alla eller delar av sina rättigheter eller delegera alla eller delar av sina skyldigheter enligt detta
Licensavtal för slutanvändare utan föregående skriftligt medgivande om sådan överlåtelse och/eller
delegering sker till ett dotterbolag inom Ascensia-koncernen eller till någon efterträdare till Ascensia
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Diabetes Care Holdings AG genom förvärv av samtliga eller i stort sett samtliga av företagets
tillgångar.
30.
Tillämplig lag och plats. Detta Licensavtal för slutanvändare, dess innehåll och formulering,
regleras av och skall tolkas i enlighet med lagarna i Schweiz utan hänsyn till principerna om
lagkonflikter. Obligatoriska konsumentskyddsbestämmelser som härrör från jurisdiktionen där
användaren är bosatt är tillämpliga och undantas inte av detta val av lag. Detta Licensavtal för
slutanvändare skall inte omfattas av FN:s ”konvention angående avtal om internationella köp av
varor”. Tillämpningen av denna konvention undantas uttryckligen. Förutom för ryska användare enligt
nedan skall domstolen i staden Basel, Schweiz ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår
på grund av eller i samband med detta Licensavtal för slutanvändare.
För ryska användare gäller följande: Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband
med detta Licensavtal för slutanvändare skall lösas antingen av domstolen på Ascensias plats eller på
din bostadsort beroende på respektive kärandes val.
31.
Återkoppling. Om du väljer att ge kommentarer eller förslag om din erfarenhet av den här
Appen (”Återkoppling”), ger du härmed Ascensia en obegränsad, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullt
betald, royaltyfri rätt att utnyttja sådan Återkoppling på alla sätt och i vilket syfte som helst, inklusive
för att förbättra den här Appen och skapa andra produkter och tjänster.
32.
Force majeure. I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lag kommer Ascensia
att undantas från uppfyllande av sina skyldigheter enligt detta Licensavtal för slutanvändare under
någon period som den förhindras eller försenas från att uppfylla sina skyldigheter enligt detta
Licensavtal för slutanvändare, helt eller delvis, till följd av en force majeure-händelse eller en serie av
sådana händelser som orsakas av eller är resultatet av: (a) väderförhållanden eller andra
naturelement eller naturkatastrofer; (b) krigshandlingar, terroristhandlingar, upplopp, civil oordning
eller uppror; (c) karantäner eller embargon, (d) avbrott eller driftstopp i telekommunikationer, nätverk,
datorer, servrar eller Internet; eller (e) andra orsaker bortom Ascensias rimliga kontroll.
33.
Anmärkningar angående Apple. Det här avsnittet 33 gäller endast i den mån du använder
den här Appen på en iOS-enhet. Du bekräftar att detta Licensavtal för slutanvändare endast är mellan
dig och Ascensia, inte med Apple, och att Apple inte är ansvarigt för den här Appen och innehållet.
Apple har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster
avseende den här Appen. Om den här Appen inte uppfyller kraven i någon tillämplig garanti kan du
meddela Apple och Apple kommer att återbetala det tillämpliga inköpspriset för den här Appen till dig;
och Apple har, i den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lag, ingen annan
garantiförpliktelse gällande den här Appen. Apple ansvarar inte för att ta itu med några anspråk från
dig eller någon tredje part som rör den här Appen eller ditt innehav och/eller din användning av den
här Appen, inklusive: (a) anspråk gällande produktansvar; (b) anspråk gällande att den här Appen inte
uppfyller några tillämpliga lagar eller lagstadgade krav; eller (c) anspråk som uppstår under lagar om
konsumentskydd, sekretess eller liknande. Apple ansvarar inte för utredning, försvar, uppgörelse av
samt befrielse från något anspråk från tredje part om att den här Appen och/eller ditt innehav och din
användning av den här Appen gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter. Du godkänner att
följa tillämpliga villkor från tredje part när du använder den här Appen. Apple och Apples dotterbolag
är tredjepartsmottagare av detta Licensavtal för slutanvändare, och när du har godkänt detta
Licensavtal för slutanvändare har Apple rätten att (och anses ha accepterat rätten) att tillämpa detta
Licensavtal för slutanvändare mot dig som tredje part som mottagare av detta Licensavtal för
slutanvändare. Du intygar och garanterar härmed att (x) du inte är bosatt i ett land som är föremål för
ett statligt embargo från USA eller har betecknats av myndigheter i USA som ett land ”som stödjer
terrorister” och (y) du inte finns med i någon lista från myndigheter i USA över förbjudna eller
begränsade parter.
34.
Kontakta oss. Om du har frågor, kommentarer, klagomål och/eller anspråk i samband med
detta Licensavtal för slutanvändare skall de adresseras till Ascensia Diabetes Care Holdings AG,
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Schweiz.
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