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DeLavals programvara och onlinetjänster 

Användarvillkor 
Dessa användarvillkor (”Villkoren”) reglerar rättigheterna till och användningen av varje DeLaval-programvara 

(inklusive, utan begränsning, mobila applikationer) och DeLaval-onlinetjänst (t.ex. ”software as a service”) och all 

dokumentation och data som görs tillgänglig eller genereras genom, eller i anslutning till, sådan programvara eller 

tjänst. Varje sådan programvara och onlinetjänst kallas (tillsammans med den dokumentation och data som görs 

tillgänglig eller genereras genom, eller i anslutning till programvaran eller tjänsten) ”Tjänst” i dessa Villkor. 

Genom att aktivera, installera eller använda en Tjänst, accepterar du och varje fysisk eller juridisk person 

på vars vägnar du agerar (du och var och en av dessa kallas ”Du”), att följa och vara bunden av dessa 

Villkor. Om Du inte accepterar dessa Villkor, eller om Du inte är behörig att acceptera, har Du inte tillåtelse 

att aktivera, installera, använda eller på annat sätt utnyttja Tjänsten. 

Om Du inte accepterar dessa Villkor, kan Du annullera det senaste inköpet av en licens för, eller prenumeration 

på en Tjänst, som Du har gjort från DeLaval (enligt definitionen nedan) eller DeLavals auktoriserad distributör. 

Din rätt till annullering upphör 30 kalenderdagar efter aktivering eller installation av den version av en Tjänst som 

ett sådant köp avser eller 60 kalenderdagar efter inköpet, beroende på vilket som inträffar först. Vid annullering 

måste Du omedelbart sluta använda sådan version och, om tillämpligt, ta bort alla kopior, fullständiga och partiella, 

av sådan version från Ditt/Dina system och returnera alla erhållna fysiska medier (t.ex. USB-enheter) som 

innehåller en sådan kopia. 

1. DATA OCH INTEGRITET 

Tjänsten kan komma att extrahera information från varje programvara, tjänst, system eller produkt som hanteras 

eller kontrolleras av Tjänsten och överföra sådan information automatiskt till, eller göra den tillgänglig för 

fjärrinsamling av, DeLaval International AB, organisationsnummer 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals 

väg 15, SE 147 21 Tumba, Sverige (”DLI”) eller något annat bolag i DeLaval-koncernen (enligt definitionen 

nedan). Även annan information kan samlas in eller genereras i anslutning till Tjänsten. 

Din integritet är viktig för DLI. Läs data- och integritetspolicyn för DeLavals programvara och onlinetjänster 

(tillgänglig för nedladdning och utskrift på http://www.delaval.com/legal/), vilken beskriver när, hur och för vilka 

ändamål data kommer att behandlas (t.ex. insamlas, genereras, sparas, användas, reproduceras, kombineras, 

modifieras och lämnas ut) i samband med Tjänsten. Genom att aktivera, installera eller använda Tjänsten, 

accepterar Du informationsbehandlingen (inklusive, utan begränsning, information om Dig) som beskrivs 

i data- och integritetspolicyn för DeLavals programvara och onlinetjänster (inklusive utan begränsning, 

överföring av information till och från den Europeiska unionen) och beviljar DeLaval Holding AB och varje 

bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av DeLaval Holding AB ("DeLaval-koncernen"), t.ex. DLI, 

Lattec I/S och DairyDataWarehouse B.V., en evig, royaltyfri, överförbar, underlicensierbar och global 

licens att behandla Dina Användarspecifika Uppgifter (enligt definitionen nedan) enligt data- och 

integritetspolicyn. Om någon del av medgivandet återkallas är det möjligt att Du inte kan använda vissa 

av Tjänstens funktioner. 

Det oaktat, om några data Du tillhandahåller i samband med Tjänsten omfattar personuppgifter som a) rör tredje 

part (t.ex. Dina anställda, kunder eller leverantörer) eller b) Tjänsten varken kräver eller räknar med (t.ex. 

personliga datorfiler), och sådana data behandlas av eller för DeLaval, ska DeLavals databehandlingsavtal (kan 

laddas ned och skrivas ut från http://www.delaval.com/legal/) tillämpas på behandlingen. DeLaval ska betraktas 

som ”personuppgiftsbiträde” och Du ska betraktas som ”personuppgiftsansvarig” i förhållande till sådan 

behandling, utom i de särskilda fall (och i den utsträckning) som uttryckligen anges på 

http://www.delaval.com/legal/.  

2. AVTAL TECKNAS 

Genom att acceptera dessa Villkor ingår Du ett avtal med det bolag inom DeLaval-koncernen som är ansvarig för 

försäljningen i det land eller den region där Du befinner Dig (”DeLaval”); besök http://www.delaval.com/legal/ för 

att se vilket bolag som är ansvarigt för Ditt land eller Din region. De andra bolagen i DeLaval-koncernen (t.ex. 

DLI) är inte parter i dessa Villkor, men ges vissa rättigheter, så som anges häri. 

3. MOBILA APPLIKATIONER FÖR APPLE IPHONE ETC. 

I den mån Tjänsten är en mobilapplikation som har gjorts tillgänglig för nedladdning via "App Store" som drivs av 

Apple Inc. eller något av dess dotterbolag, ska ”Licensavtal för slutanvändare licensierade applikationer” 

[Licensed Application End User License Agreement] utgiven av Apple Inc. (http://www.apple.com/legal/internet-

services/itunes/us/terms.html) reglera rättigheterna till och användningen av mobilapplikationen istället för avsnitt 
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4 till 20 i dessa Villkor. Avsnitt 21 (Tillämplig lag och tvister) i dessa Villkor ska alltid reglera vilken lag som ska 

tillämpas samt förfarandet vid tvister. 

4. LICENS 

Varje fysisk eller juridisk person som lagligen har beviljats åtkomst till en giltig licensnyckel för Tjänsten, eller en 

kopia av Tjänsten, enligt ett avtal mellan personen och DeLaval eller DeLavals auktoriserad distributör (varje 

sådan person är en ”Licenstagare”) beviljas en licens enligt vad som anges nedan.  

Licenstagaren har en begränsad icke-exklusiv, icke-överlåtlig, icke-överföringsbar, icke-underlicensierbar licens 

för att aktivera/installera och använda den/de tillhandahållna kopian/kopiorna, men endast för Tjänstens avsedda 

ändamål och enbart för Licenstagarens interna affärsverksamhet och villkorat Licenstagarens acceptans av och 

efterlevnad av dessa Villkor samt betalning av tillämpliga licens- och/eller prenumerationsavgifter samt andra 

begränsningar som anges i tillämplig dokumentation, erbjudande, avtal eller faktura (”Licensen”).  

Om inte annat anges i tillämplig dokumentation, erbjudande, avtal eller faktura, är Licensen begränsad för 

användning till en plats (gård). Om Tjänsten har tillhandahållits inbäddad i, eller installerad i, en fysisk enhet är 

Licensen dessutom begränsad till användning i förbindelse med sådan enhet och Tjänsten får inte installeras i 

eller kopieras till någon annan enhet (med undantag av vad som uttryckligen tillåts genom tvingande lagstiftning). 

Om Tjänsten i övrigt är avsedd att installeras lokalt, är Licensen begränsad till installation och användning av 

Tjänsten på en mobiltelefon, dator eller server (såsom tillämpligt), såvida inte annat anges i tillämplig 

dokumentation, erbjudande, avtal eller faktura. 

Licenstagaren får tillåta sina anställda, företrädare, konsulter och agenter att använda Tjänsten för sin räkning i 

enlighet med Licensen, men förblir ansvarig för sådana personers alla handlingar och förbiseenden (oavsett om 

de auktoriserats av Licenstagaren eller ej) som vore det Licenstagarens egna handlingar eller förbiseenden. 

Licensen upphör vid slutet av den licens- eller prenumerationsperiod som anges i tillämplig dokumentation, 

erbjudande, avtal eller faktura (såsom tillämpligt) eller om Licenstagarens rätt att använda Tjänsten dras tillbaka 

enligt avsnitt 10 (Avstängning och tillbakadragande). Om ingen licens- eller prenumerationsperiod har angetts, 

kan DeLaval respektive DLI när som helst säga upp Licensen. När Licensen upphört måste Licenstagaren 

omedelbart upphöra med all användning av versionen/versionerna (exklusive Användarspecifika Uppgifter) som 

Licensen gäller för och, om tillämpligt, förstöra alla kopior, fullständiga och partiella, av sådana versioner. 

5. UPPFÖRANDEKOD 

Du får inte använda Tjänsten (exklusive Användarspecifika Uppgifter) utom ramen av en tillämplig Licens. 

Dessutom får Du endast använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor och tillämpliga lagar och förordningar och 

får inte utnyttja Tjänsten på något annat sätt. Utan att begränsa det föregående påpekas det specifikt att Du inte 

får (med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor eller genom tvingande lagstiftning): (a) 

distribuera eller på annat sätt göra någon del av Tjänsten tillgänglig för någon tredje part; (b) reproducera, skapa 

härledda verk av, modifiera, ta isär, dekompilera eller dekonstruera någon del av Tjänsten; (c) kringgå tekniska 

åtgärder mot otillåtna handlingar (t.ex. åtgärder som begränsar tillgång till rådata som Tjänsten innehåller); eller 

(d) använda Tjänsten på ett sätt som är kränkande eller stötande eller kan skada, inaktivera, överbelasta eller 

försämra Tjänsten eller någon relaterad eller kopplad programvara, tjänst, system eller produkt. DLI har rätt att 

bädda in mekanismer i Tjänsten för att övervaka användningen av Tjänsten och för att kontrollera att 

dessa Villkor följs. 

6. REGISTRERING OCH ANVÄNDARUPPGIFTER 

För att använda alla eller vissa delar av Tjänsten kanske Du måste registrera ett konto. Du måste säkerställa att 

alla uppgifter som lämnas i samband med registreringen är sanningsenliga och korrekta och Du måste se till att 

sådana uppgifter alltid är aktuella (t.ex. Din e-postadress). Användaruppgifterna (t.ex. licensnyckel, 

användarnamn och lösenord) tilldelade eller skapade för att använda Tjänsten (om sådana finns) måste hållas 

konfidentiella och Du får inte lämna ut Dina uppgifter till någon tredje part eller på annat sätt låta en tredje part få 

tillgång till Tjänsten (förutom såsom uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor). Om Du har anledning att tro att en 

tredje part har fått obehörig tillgång till Dina användaruppgifter eller till Tjänsten, måste Du omedelbart meddela 

DLI. 

7. ÄGANDE 

Med undantag för licensen som beskrivs i avsnitt 1 (Data och integritet) ovan gör varken DeLaval, DLI eller något 

annat bolag i DeLaval-koncernen anspråk på äganderätt till de uppgifter som Du registrerar i Tjänsten eller som 

Tjänsten genererar specifikt för Dig och Dina specifika förhållanden ("Användarspecifika Uppgifter") och dessa 

Villkor ska inte begränsa Din rätt att använda sådana Användarspecifika uppgifter. Till undvikande av 

missförstånd noteras att Användarspecifika Uppgifter inte omfattar information som innehas av DeLaval-
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koncernen oberoende av Din användning av Tjänsten eller som tillhandahålls som en del av, eller i samband 

med, aktiveringen eller installationen av Tjänsten. 

Bortsett från Användarspecifika Uppgifter, äger och behåller DLI (eller, i förekommande fall, dess koncernföretag 

eller licensinnehavare) alla rättigheter, äganderättigheter och intressen i och till alla varumärken, handelsnamn, 

patent, upphovsrättigheter, närstående rättigheter, konfidentiell information, affärshemligheter, know-how och 

andra immateriella tillgångar och immateriella rättigheter (vare sig de är registrerade eller ej och inklusive 

ansökningar om registrering av någon av dem) avseende eller relaterade till Tjänsten. Alla rättigheter som inte 

uttryckligen beviljats i dessa Villkor är reserverade för DLI (eller, i förekommande fall, dess koncernföretag eller 

licensinnehavare). 

8. UNDERHÅLL 

Till undvikande av missförstånd noteras att varken DeLaval, DLI eller någon annat bolag i DeLaval-koncernen har 

någon skyldighet att tillhandahålla support, underhåll eller annan tjänst i anslutning till Tjänsten utom i den 

utsträckning som uttryckligen överenskommits skriftligen. Om support, underhåll eller annan tjänst tillhandahålls 

ska dock det som anges om en ”Tjänst” i avsnitt 13 (Ansvarsbegränsning) också gälla denna support, detta 

underhåll eller denna annan tjänst, utom i den utsträckning som i övrigt uttryckligen överenskommits skriftligen. 

9. SKADESLÖSHET 

Du ska ersätta och hålla DeLaval-koncernen skadelös för allt och alla ansvar, krav, förluster, skador, kostnader 

och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som uppkommit eller lidits till följd av eventuella överträdelser av 

dessa Villkor eller någon vårdslöshet från Din sida, inklusive eventuella anspråk eller krav från tredje part på grund 

av eller till följd av tillgång till eller användning av Tjänsten, överträdelser av dessa Villkor, intrång eller 

överträdelse av någon immateriell rättighet eller annan rättighet, av Dig eller någon tredje part som använder Ditt 

konto eller Dina användaruppgifter för Tjänsten. 

10. AVSTÄNGNING OCH TILLBAKADRAGANDE 

DLI får som helst upphäva Din rätt att använda Tjänsten (exklusive Användarspecifika Uppgifter) om DeLaval inte 

har mottagit tillämpliga licens- eller prenumerationsavgifter för Din användning av Tjänsten eller om, enligt DLI:s 

rimliga bedömning: (a) Du har brutit mot dessa Villkor; eller (b) Din användning av Tjänsten utgör ett hot mot 

Tjänstens säkerhet eller funktion, eller någon relaterad eller kopplad programvara, tjänst, system eller produkt. 

Du kommer att bli underrättad om avstängningen. Om orsaken till avstängningen rimligen kan åtgärdas kommer 

DLI omgående att vidta rimliga åtgärder för att återupprätta Din rätt att använda Tjänsten när DLI, enligt eget 

gottfinnande, bedömer att orsaken till avstängningen har åtgärdats. DLI får permanent dra tillbaka Din rätt att 

använda Tjänsten (exklusive Användarspecifika Uppgifter) om orsaken till avstängningen inte rimligen kan 

åtgärdas eller om avstängningen inte är åtgärdad inom 30 dagar efter DLI:s första meddelande därom. 

Om någon del av Tjänsten driftas eller på annat sätt hanteras av eller på uppdrag av någon enhet i DeLaval-

koncernen (t.ex. som en onlinetjänst), kan den delen av Tjänsten stängas av eller dras tillbaka när som helst, 

såvida inte Licenstagaren har betalat en specifik avgift för användning av den delen av Tjänsten under en specifik 

och begränsad period (t.ex. årlig) och perioden inte löpt ut. 

11. SERVICENIVÅAVTAL 

Tjänsten kan, om och i den omfattning som anges på http://www.delaval.com/legal/ eller som uttryckligen avtalats 

om skriftligen, omfattas av ett servicenivåavtal (”SLA”). eller liknande arrangemang. Utöver de begränsningar 

som anges i SLA:t gäller att SLA:t endast är tillämpligt för de delar av Tjänsten som driftas eller på annat sätt 

hanteras av eller på uppdrag av något bolag i DeLaval-koncernen och att SLA:t inte gäller i den mån fullgörandet 

förhindras av force majeure eller av någon annan omständighet bortom DeLavals rimliga kontroll. Om SLA:t 

berättigar Licenstagaren till något vite eller liknande påföljd, ska sådan påföljd vara Licenstagarens enda 

kompensation för den överträdelse som påföljden avser. 

12. BEGRÄNSAD GARANATI 

Till förmån för Licenstagaren garanterar DeLaval att den senast tillhandahållna versionen av Tjänsten i allt 

väsentligt är i stånd att tillhandahålla de egenskaper och funktioner som beskrivs i den dokumentation för Tjänsten 

som DeLaval-koncernen givit ut i samband med att den aktuella versionen av Tjänsten släpps, med förbehåll för 

avsnitt 10 (Avstängning och tillbakadragande) och 15 (Uppdateringar och ändringar) och under förutsättning att 

Licensen ifråga fortfarande är giltig och relevant Tjänst är korrekt aktiverad/installerad i enlighet med 

dokumentationen. Garantin upphör att gälla: (a) i den mån Tjänsten har tillhandahållits inbäddad i, eller installerad 

i, en fysisk enhet eller på annat sätt är avsedd att installeras lokalt, 90 kalenderdagar efter det datum då den 

relevanta versionen av Tjänsten gjorts tillgänglig för Licensinnehavaren på ett fysiskt medium, via elektronisk 

nedladdning eller på annat sätt; och (b) annars, 90 kalenderdagar efter datumet för den första förekomsten av 

överträdelsen. Om ett brott mot garantin skriftligen påpekas av Licenstagaren innan garantin upphör, kommer 
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DeLaval (eller dess auktoriserade distributör) att försöka åtgärda brottet. Om DeLaval inte åtgärdar eller inte kan 

åtgärda brottet inom rimlig tid, är Licenstagaren berättigad, som enda och exklusiva gottgörelse, att säga upp 

Licensen och erhålla en proportionell återbetalning av varje oanvänd del av den senaste licens- eller 

prenumerationsavgiften som Licenstagaren betalat för den specifika versionen av Tjänsten som garantikravet 

gäller. En sådan återbetalning kommer att göras av den enhet som ursprungligen hade rätt att erhålla betalning 

för sådana avgifter. Återbetalningen förutsätter att alla kopior, fullständiga och partiella, av den relevanta 

versionen av Tjänsten tas bort från Licenstagaren system och alla fysiska medier som tillhandahållits (t.ex. USB-

stickor) som innehåller sådana kopior måste returneras. Varken DeLaval eller någon av dess auktoriserade 

återförsäljare har något ansvar för Tjänsten utöver vad som anges i detta avsnitt (Begränsad garanti) och, i 

förekommande fall, avsnitt 11 (Servicenivåavtal) och i övrigt uttryckligen överenskommits skriftligen. 

13. ANSVARSBEGRÄNSNING 

I den utsträckning som tillåts av gällande lag, och förutom vad som uttryckligen anges i avsnitt 11 

(Servicenivåavtal) och 12 (Begränsad garanti), tillhandahålls Tjänsten i ”befintligt skick” och ”som den är” utan 

någon garanti (uttrycklig, underförstådd eller annan) vad gäller Tjänstens tillgänglighet, kvalitet, lämplighet, 

säkerhet eller korrekthet och med uttrycklig friskrivning från alla garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för 

ett visst ändamål, äganderätt eller icke-intrång. Denna ansvarsfriskrivning är tillämplig på varje skada, förlust eller 

kroppsskada till följd av vårdslöshet eller förbiseende av något bolag i DeLaval-koncernen, på grund av datavirus 

eller andra liknande objekt, fel i telekommunikation, eller obehörig åtkomst till eller användning av Dina uppgifter 

genom stöld eller på annat sätt. Varken DeLaval, DLI eller någon annan enhet i DeLaval-koncernen är ansvarig 

för någon tredje parts brottsliga, skadeståndsgrundande eller vårdslösa handling eller förbiseende som kan 

påverka Tjänsten. 

Varken DeLaval, DLI eller någon annan enhet i DeLaval-koncernen är ansvarig enligt kontrakt, skadeståndsrätt, 

strikt ansvar, vårdslöshet eller annan rättsteori för någon skada eller förlust (vare sig direkt, indirekt, tillfällig, 

särskild, straffbar, följdskada eller annan skada eller förlust), inklusive utebliven vinst och dataförlust, eller för 

någon kostnad eller utgift som härrör från eller har samband med dessa Villkor eller användningen eller oförmågan 

att använda hela eller del av Tjänsten, även om information getts om risken för sådan skada, förlust, kostnad eller 

utgift. Alla krav om sådant potentiellt ansvar avstås härmed av Dig i den utsträckning som tillåts enligt gällande 

lag. 

Varken anspråk eller åtgärd, oavsett form, som härrör från eller har samband med dessa Villkor, Tjänsten eller 

användningen eller oförmågan att använda hela eller del av Tjänsten, får väckas av Dig mer än ett år efter att 

orsaken till anspråket eller åtgärden uppstod. 

De ansvarsbegränsningar som anges ovan i detta avsnitt gäller ej i den mån den relevanta förlusten eller skadan 

har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Dessutom skall ingenting annat i dessa Villkor begränsa 

eller undanta eventuellt ansvar för bedrägeri eller vilseledande framställning, för dödsfall eller personskada 

orsakad av vårdslöshet eller för allt annat ansvar som ej får begränsas eller undantas på detta sätt enligt gällande 

lag. 

14. PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART 

Tjänsten kan innehålla eller ha inbäddad programvara eller tjänster från tredje part som är licensierade under 

separata villkor, som beskrivs närmare i Tjänsten eller i Tjänstens beskrivning, dokumentation eller readme- eller 

meddelandefiler. Förutom dessa Villkor, måste Du följa sådana separata villkor för att få använda Tjänsten.  

Tjänsten kan länka till tredje parts webbplatser eller tjänster. Varken DeLaval, DLI eller någon annan enhet i 

DeLaval-koncernen är ansvarig för sådana webbplatser eller tjänster eller för varor eller tjänster som erbjuds 

genom eller i anslutning till sådana webbplatser eller tjänster. 

15. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR 

DeLaval eller DLI kan då och då, efter eget gottfinnande, tillgängliggöra uppgraderingar och uppdateringar som 

ersätter eller kompletterar Tjänsten. Med Ditt godkännande (t.ex. i inställningarna för Tjänsten), kan sådana 

uppgraderingar och uppdateringar installeras på Ditt system via fjärråtkomst utan föregående avisering. Om 

någon del av Tjänsten driftas eller på annat sätt hanteras av eller på uppdrag av något bolag i DeLaval-koncernen 

(t.ex. som en onlinetjänst), kan den delen av Tjänsten alltid uppgraderas eller uppdateras utan föregående 

avisering, med undantag av att Licenstagaren kommer att aviseras om viktiga ändringar om Licenstagaren har 

betalat en specifik avgift för användning av den delen av Tjänsten under en specifik och begränsad period (t.ex. 

årlig) och perioden inte löpt ut.  

Dessa Villkor gäller för alla tidigare och framtida versioner av Tjänsten, såvida inte sådan version åtföljs av 

separata villkor, som i sådana fall kommer att gälla. 
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DeLaval kan då och då, efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa Villkor. Du kommer att meddelas, såsom 

anges nedan, att Villkoren har ändrats och Din fortsatta användning av Tjänsten efter sådant meddelande utgör 

Ditt godkännande av ändringarna, vilka träder i kraft vid tidpunkten för en sådan fortsatt användning. 

16. MEDDELANDEN 

Meddelanden till DeLaval eller DLI avseende dessa Villkor kan sändas med post till adressen i ingressen i ett 

kuvert märkt ”DeLaval Software and Online Service Terms of Use” med attention ”Legal Affairs”. Meddelanden till 

Dig kan tillkännages i Tjänsten eller skickas med post eller e-post till Din registrerade postadress eller någon 

postadress eller e-postadress som Du har anmält eller använt i anslutning till Tjänsten eller i kommunikation med 

DeLaval-koncernen eller någon av dess auktoriserade distributörer. 

17. FULLSTÄNDIGA VILLKOR 

Dessa Villkor beskriver den fullständiga omfattningen av DeLaval-koncernens skyldigheter och ansvar avseende 

Tjänsten och alla skyldigheter och allt ansvar som föreskrivs i lag och som är möjligt att undanta, undantas 

härmed. Framställningar, löften och villkor i anslutning till Tjänsten, men som inte uttryckligen anges i dessa 

Villkor, är inte bindande för DeLaval-koncernen. 

18. OGILTIGHET 

Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig eller ogenomförbar ska de återstående 

bestämmelserna fortsätta att gälla och sådan bestämmelse ska ersättas med en annan bestämmelse som 

överensstämmer med syftet och avsikten med dessa Villkor. 

19. ÖVERLÅTELSE 

Du får inte överlåta eller på annat sätt överföra någon rättighet eller skyldighet enligt dessa Villkor utan föregående 

skriftligt samtycke från DeLaval. DeLaval får överlåta och överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa 

Villkor till en annan enhet i DeLaval-koncernen. De rättigheter som beviljats DeLaval, DLI och andra enheter i 

DeLaval-koncernen är fritt överlåtbara. 

20. ÖVERSÄTTNINGAR 

Den engelska språkversionen av dessa Villkor är den enda bindande versionen, oavsett om översättningar till 

andra språk görs tillgängliga. Om det finns någon konflikt eller motsägelse mellan den engelska språkversionen 

och en översättning, ska den engelska språkversionen således ha företräde. Den engelska språkversionen är 

tillgänglig för nedladdning och utskrift på http://www.delaval.com/legal/. 

21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

Dessa Villkor (inklusive denna klausul) och alla kontraktsmässiga eller icke-kontraktsmässiga skyldigheter som 

härrör från eller har samband härmed (inklusive Licensen) regleras av och ska tolkas och förstås i enlighet med 

svensk lag, med undantag av dess lagvalsregler. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som härrör från 

eller har samband med dessa Villkor eller kontraktsmässiga eller icke-kontraktsmässiga skyldigheter som härrör 

från eller har samband härmed, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutligt avgöras genom skiljedom 

i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler. Platsen för 

skiljedomsförfarandet ska vara Stockholm, Sverige. Det språk som skall användas i skiljedomsförhandlingarna 

skall vara engelska, såvida inte annat avtalats mellan parterna. Skiljedomsförhandlingarna och informationen och 

dokumentation som avslöjas i samband med skiljedomsförfarandet skall behandlas konfidentiellt av alla 

inblandade parter. Oaktat det ovanstående har DeLaval-koncernen alltid rätt att göra framställningar till domstolar 

och myndigheter i varje behörig jurisdiktion för att genomdriva DeLaval-koncernens immateriella rättigheter 

och/eller säkra fordringar för förfallna betalningar, såväl som att ansöka om förelägganden och andra 

interimistiska åtgärder. 

 


