
LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE 

MICROSOFT OFFICE 2010-SKRIVEBORDSPROGRAMVARE 

Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett av settene gjelder for deg. For å avgjøre 
hvilke lisensvilkår som gjelder for deg, kontroller lisensbetegnelsen som er trykt på produktnøkkelen, 

I nærheten av produktnavnet på Ekthetsgarantien eller på nedlastingssiden hvis du anskaffet 
produktnøkkelen elektronisk. Hvis betegnelsen er FPP, gjelder Lisensvilkårene for Detaljhandel nedenfor for 

deg. Hvis betegnelsen er OEM, gjelder OEM-lisensvilkårene nedenfor for deg. Hvis betegnelsen er 

Produktnøkkelkort eller PKC, gjelder Lisensvilkårene for Produktnøkkelkort nedenfor for deg. 

Hvis du trenger hjelp med å finne lisenstypen din, kan du gå til www.microsoft.com/office/eula for å 

avgjøre hvilken lisens du har. 

 

1. LISENSVILKÅR FOR DETALJHANDEL 

Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av 

deres tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for ovennevnte 

programvare, som også omfatter mediet den eventuelt ble levert på. Trykte lisensvilkår som kan bli levert 
med programvaren, kan erstatte eller endre elektroniske lisensvilkår. Disse vilkårene gjelder også for 

Microsofts 

oppdateringer, 

tillegg, 

Internett-baserte tjenester, og 

brukerstøtte 

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. 

VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. 

HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. RETURNER DEN 
TIL FORHANDLEREN OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT ELLER KREDITERT. Hvis du ikke kan få 

kjøpesummen refundert der, kontakter du Microsoft for informasjon om Microsofts retningslinjer for 
refusjon. Se www.microsoft.com/worldwide. I Norge ringer du 22 02 25 00 eller går til 

www.microsoft.com/norge/. 

HVIS DU TAR I BRUK PROGRAMVAREN, INNEBÆRER DETTE, SOM BESKREVET NEDENFOR, 

AT DU GIR DITT SAMTYKKE TIL AT BESTEMT INFORMASJON OM DATAMASKINEN 

OVERFØRES I LØPET AV AKTIVERING, VALIDERING OG FOR INTERNETT-BASERTE 
TJENESTER. 

SÅFREMT DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU FØLGENDE RETTIGHETER FOR 
HVER LISENS DU ANSKAFFER. 

1. OVERSIKT. Programvaren lisensieres per eksemplar per enhet. En maskinvarepartisjon eller 

-komponent regnes som en separat enhet. 

2. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. 

a. Ett eksemplar per enhet. Du har rett til å installere ett eksemplar av programvaren på én 

enhet. Denne enheten er den “lisensierte enheten”.  

b. Lisensiert enhet. Du har bare rett til å bruke ett eksemplar av programvaren på den lisensierte 

enheten om gangen. 

c. Bærbar enhet. Du har rett til å installere enda et eksemplar av programvaren på en bærbar 
enhet som den primære brukeren av den lisensierte enheten kan bruke. 
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d. Atskillelse av komponenter. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. 

Du har ikke rett til å skille komponentene og installere dem på andre enheter. 

e. Alternative versjoner. Programvaren kan omfatte flere enn én versjon, for eksempel  

32-biters og 64-biters. Du har bare rett til å installere og bruke én versjon om gangen. 

3. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER. 

a. Multipleksing. Maskinvare eller programvare som du bruker til å 

forene tilkoblinger 

omdirigere informasjon 

redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren 

(noen ganger kalt “multipleksing” eller “pooling”), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser. 

b. Skrifttypekomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og 

skrive ut innhold. Du kan bare 

legge inn skrifttyper i innholdet som tillatt i bruksbegrensningene for skrifttypen, og 

laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innholdet. 

c. Medieelementer og maler. Du kan ha tilgang til mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, 
musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold (“medieelementer”) som følger 
med programvaren, eller som del av en tjeneste knyttet til programvaren. Du har rett til å kopiere 

og bruke medieelementer i prosjekter og dokumenter. Du har ikke rett til å (i) selge, lisensiere eller 

distribuere kopier av medieelementene separat eller som et produkt, hvis den primære verdien av 
produktet er medieelementene, (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller 
videredistribuere medieelementene, (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer til kommersielle 

formål som viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller 
symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en 

tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet, eller (iv) lage obskøne eller 
skandaløse verk ved hjelp av medieelementene. For mer informasjon, se 

www.microsoft.com/permission. 

d. Bruk med virtualiseringsteknologier. I stedet for å bruke programvaren direkte på den 
lisensierte enheten, kan du installere og bruke programvaren innenfor ett virtuelt (eller på annen 

måte emulert) maskinvaresystem på den lisensierte enheten. 

e. Ekstern pålogging. Den ene primære brukeren av den lisensierte enheten har rett til å få 

tilgang til og bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten, eksternt fra andre 

enheter. Du kan gi andre tilgang til programvaren for å gi deg støttetjenester. Du trenger ikke 
flere lisenser for slik tilgang. Ingen andre kan bruke programvaren under samme lisens samtidig 

for noe annet formål. 

f. Utviklingsverktøy. Programvaren kan inneholde Microsoft Visual Studio Tools for Applications 

eller andre utviklingsverktøy. Du har rett til å bruke utviklingsverktøy som er inkludert i 

programvaren, bare for å utforme, utvikle, teste og demonstrere programmene dine sammen 
med programvaren. 

g. Valg av språkversjon. Hvis du har muligheten til å velge språkversjon én gang, uten en 
språkpakke eller LIP, kan du bare bruke språkversjonen du har valgt. Hvis du ikke har muligheten 
til å velge språk, vil standard språkversjon være språket til operativsystemet ditt, eller et annet 

tilgjengelig språk hvis språket til operativsystemet ikke er tilgjengelig. Hvis du anskaffer en 

språkpakke eller LIP, kan du bruke tilleggsspråkene som er inkludert i språkpakken eller LIP-en. 
En “LIP” er en Språkgrensesnittspakke. Språkpakker og LIP-er tilbyr ekstra språkversjonstøtte for 

programvaren. Språkpakker og LIP-er er en del av programvaren, og kan ikke brukes separat. 
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h. Prøving og omgjøring. Deler av eller hele programvaren kan lisensieres på prøvebasis. Din rett 

til å bruke prøveprogramvare er begrenset til prøveperioden. Prøveversjonen av programvaren og 
lengden på prøveperioden oppgis når du aktiverer. Du kan ha mulighet til å gjøre om 

prøverettighetene dine til abonnement eller permanente rettigheter. Ved utløpet av 

prøveperioden vil du få alternativer for omgjøring. Hvis prøveperioden utløper uten omgjøring, vil 

de fleste funksjonene i prøveprogramvaren slutte å virke. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut 
alle dokumenter du har opprettet med prøveprogramvaren. 

i. Abonnementsprogramvare. Hvis du har lisensiert programvaren på abonnementsbasis, 
begrenses retten til å bruke programvaren til abonnementsperioden. Du kan ha muligheten til å 

forlenge abonnementet eller gjøre om til en permanent lisens. Hvis du forlenger abonnementet, kan 
du fortsette å bruke programvaren til utløpet av den forlengede abonnementsperioden. 
Se skjermbildene for aktivering av programvare eller annet medfølgende materiale for nærmere 

opplysninger om abonnement. Når abonnementet utløper, slutter de fleste av funksjonene i 

programvaren å virke. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut alle dokumenter du har opprettet 

med programvaren. 

4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt enhet. 
Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og enheten til Microsoft. 

Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, lisensversjon, språk og produktnøkkel, 

enhetens Internett-protokolladresse samt informasjon hentet fra enhetens maskinvarekonfigurasjon. 
For mer informasjon, se www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. VED Å BRUKE 

PROGRAMVAREN GODTAR DU AT DENNE INFORMASJONEN SENDES. Hvis du har gyldig 
lisens, har du rett til å bruke den versjonen av programvaren som installeres under 

installasjonsprosessen, opptil tiden som er tillatt for aktivering. HVIS PROGRAMVAREN IKKE 

AKTIVERES, HAR DU IKKE RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ETTER DEN TILLATTE 
TIDEN FOR AKTIVERING. Hensikten er å hindre ulisensiert bruk. DET ER IKKE TILLATT Å 

OMGÅ AKTIVERINGEN. Du kan aktivere programvaren over Internett eller telefon. Det kan påløpe 
avgift for bruk av Internett-tjenester og tellerskritt hvis du gjør dette. Enkelte endringer på 

datamaskinen eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt. 
PROGRAMVAREN MINNER DEG PÅ AKTIVERINGEN TIL DEN ER UTFØRT. 

5. VALIDERING. 

a. Programvaren vil fra tid til annen be om nedlasting av valideringsfunksjonen for programvaren. 
Validering bekrefter at programvaren har blitt aktivert og er riktig lisensiert. Ved en 

valideringskontroll bekreftes det at du har gyldig lisens for bruk av programvaren, visse 

funksjoner i programvaren eller til å motta flere ytelser. 
Se www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx for mer informasjon. 

b. Under eller etter en valideringskontroll kan informasjon om programvaren, enheten og 

resultatene av valideringskontrollen bli sendt til Microsoft. Denne informasjonen omfatter for 
eksempel programvarens versjon og produktnøkkel og Internett-protokolladressen til den 

lisensierte enheten. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte 
deg. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU AT DENNE INFORMASJONEN 

SENDES. Hvis du vil ha mer informasjon om validering og hva som sendes under eller etter en 
valideringskontroll, se www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx. 

c. Hvis programvaren ved en valideringskontroll viser seg å være forfalsket, uten gyldig lisens eller 

et uekte Office-produkt, kan programvarens funksjonalitet eller brukeropplevelse bli påvirket. For 
eksempel: 

d. Microsoft kan 

gi melding om at programvaren ikke er gyldig lisensiert eller ikke er et ekte Office-produkt, 

og du kan 
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motta påminnelser om å skaffe et riktig lisensiert eksemplar av programvaren, eller 

måtte følge Microsofts instruksjoner for å få gyldig lisens til å bruke programvaren og 

aktivere på nytt, 

og det er mulig at du ikke vil være i stand til å 

bruke eller fortsette å bruke programvaren eller enkelte av funksjonene i programvaren, eller 

motta enkelte oppdateringer eller oppgraderinger fra Microsoft. 

e. Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller 
autoriserte kilder. Se www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx for mer informasjon om 

anskaffelse av oppdateringer fra autoriserte kilder. 

6. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med 

programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst. 

a. Samtykke for Internett-baserte Tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet 

nedenfor og i Personvernerklæringen for Office 2010, kobler til Microsoft-systemer eller 
tjenesteleverandørsystemer via Internett. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding 

ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis 

du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se Personvernerklæringen for Office 2010 på 

r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1044. VED Å TA I BRUK DISSE 

FUNKSJONENE GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. 

Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. 

Informasjon om datamaskinen. Funksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender 

informasjon om datamaskinen til relevante systemer, f.eks. din Internett-protokolladresse, type 
operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, og språkkoden til 

enheten som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de 
Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for deg. 

Webinnholdsfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente beslektet innhold fra Microsoft 

og gjøre det tilgjengelig for deg. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk 

opplæring, elektronisk hjelp og hjelp. Du kan velge ikke å bruke disse 
webinnholdsfunksjonene. 

Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene 

bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender informasjon som er kryptert med 
X.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt for å verifisere 

integriteten og opprinnelsen til filinnhold. Programvaren henter sertifikater og oppdaterer 

tilbakekallingslister for sertifikater ved hjelp av Internett når de er tilgjengelige. 

SharePoint-arbeidsområde. Hvis programvaren inneholder Microsoft 

SharePoint-arbeidsområde (“SharePoint-arbeidsområde”), vil SharePoint-arbeidsområde la 

deg kommunisere direkte med andre på Internett. Hvis du ikke kan kommunisere 
direkte med en kontakt på Internett og administratoren din bruker Microsofts offentlige 

serverinfrastruktur, vil meldingene dine bli kryptert og sendt via Microsofts servere slik at de 

leveres senere. Du kan ikke deaktivere denne tjenesten hvis administratoren bruker 
Microsofts offentlige serverinfrastruktur. 

SharePoint-arbeidsområde deler noe av informasjonen om SharePoint-arbeidsområdekontoen og 
enheten din med dine godkjente kontakter. For eksempel hvis du: 

legger til en kontakt i kontaktlisten, 

importerer brukerkontoen til en ny enhet, 

oppdaterer informasjonen i “identifiser kontakt” eller 
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sender en invitasjon til SharePoint-arbeidsområde ved hjelp av en URL som henviser til 

invitasjonsfilen, 

kan informasjon om deg og enhetene dine bli sendt til kontaktene dine. Hvis du konfigurerer 
SharePoint-arbeidsområde for å bruke Microsoft-servere, vil disse serverne samle inn 

informasjon om enheten din og brukerkontoene dine. 

b. Automatisk oppdatering. Programvare med Klikk for å kjøre-teknologi kan jevnlig kontrollere 
med Microsoft om det finnes oppdateringer og tillegg til programvaren. Hvis det finnes slike 

oppdateringer og tillegg, kan de bli lastet ned og installert på den lisensierte enheten automatisk.  

c. Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke informasjonen fra enheten, feilrapporter og 

rapporter om skadelig programvare til å forbedre våre programvarer og tjenester. Vi kan 
også dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og 

programvare. Informasjonen kan også brukes til å forbedre måten produktene kjører sammen 
med Microsoft-programvare på. 

d. Misbruk av Internett-baserte Tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en 
måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke 

tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på 

noen måte. 

7. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare visse 

rettigheter til å bruke funksjonene i programvareversjonen du har lisens for. Microsoft forbeholder 
seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne 

begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til 
denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater 

at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å 

omgå de tekniske begrensningene i programvaren 

foreta omvendt utvikling (“reverse engineering”), dekompilere eller demontere programvaren 

med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne 
begrensningen 

lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som er 

tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen 

publisere programvaren slik at andre kan kopiere den 

bruke programvaren på noen måte som strider mot loven  

leie ut, lease eller låne bort programvaren 

bruke programvaren til kommersielle vertstjenester 

8. SIKKERHETSKOPI. 

a. Medium. Hvis du har mottatt programvaren på en CD-ROM eller et annet medium, har du rett til 
å lage én sikkerhetskopi av mediet. Den kan bare brukes til å installere programvaren på den 

lisensierte enheten på nytt.  

b. Elektronisk nedlasting. Hvis du har anskaffet og lastet ned programvaren elektronisk, har du 

rett til å lage én kopi av programvaren på en CD-ROM eller et annet medium for å installere 
programvaren på den lisensierte enheten. Den kan også brukes til å installere programvaren på 

den lisensierte enheten på nytt.  

c. Klikk for å kjøre. Hvis du har anskaffet og lastet ned programvare elektronisk med Klikk for å 
kjøre-teknologi, vil du ikke kunne lage en kopi av programvaren på en CD-ROM eller et annet 

medium. Du kan i stedet laste ned programvaren elektronisk på nytt, men bare for å installere 
programvaren på den lisensierte enheten på nytt. 



9. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til den lisensierte enheten eller det 

interne nettverket, kan fremstille nye eksemplarer av og bruke dokumentasjonen til interne 
referanseformål. 

10. IKKE FOR VIDERESALG. Du har ikke rett til å selge programvare som er merket med “IFV” eller 
“Ikke for videresalg”.  

11. SKOLEPROGRAMVARE. Du må være såkalt “Godkjent bruker for undervisningsformål” for å kunne 
bruke programvare som er merket med “Skole”-versjon. Hvis du ikke vet om du er en slik bruker, går 

du til www.microsoft.com/education eller kontakter ditt lokale Microsoft-kontor. 

12. HJEMME- OG STUDENTPROGRAMVARE. Når det gjelder programvare som er merket med 
“Hjemme og student”-versjon, kan du installere én kopi av programvaren på tre lisensierte enheter i 

husholdningen som kan brukes av personer som tilhører husholdningen. Programvaren kan ikke 
brukes i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet. 

13. PROGRAMVARE FOR MILITÆRET. Du må være såkalt “Godkjent militærbruker” for å 
kunne lisensiere programvare som er merket med “Militær”-versjon. For å være en Godkjent 

militærbruker i USA, må du være en autorisert kunde i Armed Services Exchanges i samsvar 
med gjeldende føderale lover og forskrifter i USA. Programvaren er ikke lisensiert for bruk i 

næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet. Hvis programvaren 
er merket med “Militær”-versjon, kan du bare overføre denne programvaren i samsvar med 

retningslinjer og forskrifter for militær tjenesteutveksling. 

14. PROGRAMVARE FOR DET KANADISKE FORSVARET. Du må være såkalt “Autorisert 

CANEX-kunde” for å kunne lisensiere programvare som er merket med “Kanadisk forsvar”-versjon. 

For å være en Autorisert CANEX-kunde, må du være 

tjenestegjørende i Det kanadiske forsvaret (CF) eller deres ektefelle,  

medlem av Det kanadiske forsvarets reserveforsvar,  

pensjonert medlem av Det kanadiske forsvaret eller sivilt ansatt i Det kanadiske 

forsvarsdepartementet (DND) som mottar en DND-pensjon,  

fast ansatt på hel- eller deltid i Non-Public Fund (NPF – veldedig organisajon i Det kanadiske 

forsvaret) eller DND eller/og deres ektefelle,  

CANEX-konsesjonær (kun sjefsstillinger),  

godkjent utenlandsk militærpersonell,  

pensjonert NPF-ansatt som mottar en NPF-pensjon,  

fulltidsansatt hos Alternative Service Delivery-kontraktører,  

enke etter CF-personell som mottar en stønad i henhold til Child Family Services Act, 
Defence Services Pension Contribution Act, Pension Act eller War Veterans Allowance Act,  

medlem av Canadian Corps of Commissionaires som er bosatt eller ansatt på en base/avdeling 

eller  

medlem av Royal Canadian Mounted Police. 

Programvaren er ikke lisensiert for bruk i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller 
inntektsgivende virksomhet. Hvis programvaren er merket med “Kanadisk forsvar”-versjon, kan du 

bare overføre denne programvaren i samsvar med retningslinjer og forskrifter for Canex 

handelstjenester. 

15. PROGRAMVARE FOR HJEMMEBRUKSPROGRAM. Du må være såkalt “Bruker for 
hjemmebruksprogram” for å kunne bruke programvare som er merket med “Hjemmebruksprogram”. For 

å være en Bruker for hjemmebruksprogram, må du være både: 
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ansatt i en organisasjon som har en Microsoft Volumlisensavtale med Software Assurance og 

bruker av et lisensiert eksemplar av programvaren, eller et produkt som inneholder 

programvaren, med aktiv Software Assurance. 

16. GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER. Hvis programvaren er merket med at den må aktiveres 
i et bestemt geografisk område, har du bare rett til å aktivere programvaren i det geografiske 

området som er angitt på programvareemballasjen. Du vil kanskje ikke kunne aktivere programvaren 
utenfor det området. Gå til go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99189 for mer informasjon om 

geografiske begrensninger. 

17. OPPGRADERING ELLER KONVERTERING. Hvis du skal oppgradere eller konvertere programvare, 
må du først være lisensiert for programvaren som er kvalifisert for oppgradering eller konvertering. 

Ved oppgradering eller konvertering vil denne avtalen erstatte avtalen for programvaren du 
oppgraderte eller konverterte fra. Etter oppgradering eller konvertering har du ikke lenger rett til å 

bruke programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. 

18. LISENSBEVIS. 

a. Ekte lisensbevis. Hvis du har mottatt programvaren på en CD-ROM eller et annet medium, 
vil lisensbeviset være den ekte Ekthetsgarantien fra Microsoft med den medfølgende ekte 

produktnøkkelen samt kjøpsbeviset. Hvis du har kjøpt og lastet ned programvaren elektronisk, vil 
lisensbeviset være den ekte Microsoft-produktnøkkelen for programvaren som du mottok sammen 

med kjøpet, og kjøpsbeviset vil være fra en autorisert elektronisk leverandør av ekte 

Microsoft-programvare. Kjøpsbeviset kan være underlagt verifisering av selgerens register. 

b. Oppgraderings- eller konverteringslisens. Hvis du oppgraderer eller konverterer 

programvaren, er lisensbeviset  

det ekte lisensbeviset for programvaren du oppgraderte eller konverterte fra og 

det ekte lisensbeviset for programvaren du oppgraderte eller konverterte til.  

c. For mer informasjon om hvordan du identifiserer ekte Microsoft-programvare, se 
www.howtotell.com. 

19. OVERFØRING TIL EN ANNEN ENHET. Du kan tilordne lisensen på nytt til en annen enhet et 
ubegrenset antall ganger, men ikke mer enn én gang for hver 90. dag. Hvis du tilordner lisensen på 

nytt, blir den andre enheten den “lisensierte enheten”. Hvis du ikke lenger bruker den lisensierte 
enheten på grunn av en permanent maskinvarefeil, kan du tilordne lisensen på nytt tidligere. 

20. OVERFØRING TIL TREDJEPART. Den første brukeren av programvaren har rett til å foreta 
en engangsoverføring av programvaren og denne avtalen ved å overføre det ekte lisensbeviset 

direkte til en tredjepart. Den første brukeren må fjerne programvaren før den overføres separat fra 
den lisensierte enheten. Den første brukeren kan ikke beholde noen eksemplarer av programvaren. 

Før du foretar en tillatt overføring, må den andre parten samtykke i at denne avtalen gjelder for 

overføring og bruk av programvaren. Hvis programvaren er en oppgradering, skal en eventuell 
overføring også omfatte alle tidligere versjoner av programvaren.  

21. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må 
overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. 

Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For 
mer informasjon, se www.microsoft.com/exporting. 

22. BRUKERSTØTTE. Microsoft tilbyr brukerstøtte for programvaren, som beskrevet på 
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. 

23. HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor), eventuelle tillegg eller endringer 

som følger med programvaren, og vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og 
støttetjenester som du bruker, utgjør hele avtalen for programvaren og støttetjenestene. 

www.howtotell.com
www.microsoft.com/exporting
www.support.microsoft.com/common/international.aspx


24. GJELDENDE LOV. 

a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten 
Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle 

andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig 
konkurranse og i erstatningsrettslige forhold, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten. 

b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. 

25. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter 
i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den 

parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til 
gjeldende lov i din delstat eller ditt land, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette. 

26. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. MICROSOFT ELLER 
MICROSOFTS LEVERANDØRER KAN BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL DET BELØPET 

DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE 
SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, 

INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. 

Denne begrensningen gjelder følgende: 

alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts 

webområder eller tredjeparts programmer 

krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, 

uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov 

Begrensningen gjelder også hvis 

reparasjon, erstatning eller refusjon ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap 

Microsoft visste, eller burde ha visst, om risikoen for tap eller skader 

Ettersom enkelte delstater ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader 

eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke 
gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg, siden det kan hende at ditt land ikke 

tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader. 



********************************************************************************** 

BEGRENSET GARANTI 

A. BEGRENSET GARANTI. Hvis du følger instruksjonene, vil programvaren i det vesentlige fungere 

som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. 

B. GARANTIVILKÅR, GARANTIMOTTAKER, VARIGHET FOR STILLTIENDE GARANTIER. DEN 

BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER PROGRAMVAREN I ETT ÅR FRA DEN FØRSTE 

BRUKEREN ANSKAFFET DEN. HVIS DU MOTTAR TILLEGG, OPPGRADERINGER ELLER 
ERSTATNINGSPROGRAMVARE I LØPET AV DETTE ÅRET, VIL DISSE VÆRE DEKKET I DEN 

GJENVÆRENDE DELEN AV GARANTIPERIODEN ELLER I 30 DAGER, AVHENGIG AV 
HVILKEN PERIODE SOM ER LENGST. Hvis den første brukeren overfører programvaren, vil den 

gjenværende delen av garantiperioden gjelde for mottakeren. 

I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, ER EVENTUELLE STILLTIENDE 

GARANTIER ELLER BESTEMMELSER BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN. Ettersom enkelte 

stater ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier, kan det hende at disse 
begrensningene ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg fordi noen land 

ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier eller bestemmelser. 

C. GARANTIFRASKRIVELSE. Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger 

(eller mangel på handlinger), andres handlinger eller forhold som ligger utenfor Microsofts kontroll. 

D. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ GARANTIEN. MICROSOFT SKAL REPARERE 
ELLER ERSTATTE PROGRAMVAREN KOSTNADSFRITT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN 

REPARERE ELLER ERSTATTE DEN, SKAL MICROSOFT REFUNDERE DET BELØPET SOM ER 
ANGITT PÅ KJØPSKVITTERINGEN FOR PROGRAMVAREN. MICROSOFT SKAL OGSÅ 

REPARERE ELLER ERSTATTE TILLEGG, OPPGRADERINGER 
OG ERSTATNINGSPROGRAMVARE KOSTNADSFRITT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN 

REPARERE ELLER ERSTATTE DEM, SKAL MICROSOFT REFUNDERE DET BELØPET DU 
EVENTUELT HAR BETALT FOR DEM. DU MÅ AVINSTALLERE PROGRAMVAREN OG 

RETURNERE EVENTUELLE MEDIER OG ANNET TILKNYTTET MATERIALE TIL MICROSOFT 
SAMMEN MED KJØPSBEVIS FOR Å FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT. DETTE ER DINE ENESTE 

RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. 

E. FORBRUKERRETTIGHETER BERØRES IKKE. DU KAN HA YTTERLIGERE 
FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING SOM DENNE AVTALEN 

IKKE KAN ENDRE. 

F. GARANTIPROSEDYRER. Du må fremlegge kjøpsbevis for å være berettiget til garantiservice. 

1. USA og Canada. Hvis du vil ha informasjon om garantiservice eller hvordan du får refundert 

kjøpesummen for programvare du har kjøpt i USA eller Canada, kontakter du Microsoft på: 

(800) MICROSOFT 

Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond,  

WA 98052-6399, USA 

besøk www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, 
utstedes denne begrensede garantien av Microsoft Ireland Operations Limited. Hvis du vil 

fremsette et krav i henhold til denne garantien, kontakter du en av følgende: 

Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland 

Ditt lokale Microsoft-kontor (se www.microsoft.com/worldwide). I Norge ringer du  

22 02 25 00 eller går til www.microsoft.com/norge/. 

www.microsoft.com/info/nareturns.htm
www.microsoft.com/worldwide
www.microsoft.com/norge/


3. Utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du anskaffet programvaren 

utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika, kontakter du ditt lokale Microsoft-kontor (se 
www.microsoft.com/worldwide). 

G. INGEN ANDRE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE DIREKTE 
GARANTIEN FRA MICROSOFT. MICROSOFT GIR INGEN ANDRE UTTRYKKELIGE 

GARANTIER ELLER VILKÅR. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV LOKALE LOVER, 

FRASKRIVER MICROSOFT SEG STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, 
ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS 

RETTIGHETER. Hvis lokale lover gir deg stilltiende garantier eller vilkår til tross for denne 
fraskrivelsen, er dine rettigheter som beskrevet i klausulen “Rettigheter i forbindelse med brudd på 

garantien” ovenfor, i den grad ikke annet følger av lokale lover. 

H. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. KLAUSULEN 

“FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER” OVENFOR GJELDER FOR 

BRUDD PÅ DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. 

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ 

HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT. DU KAN OGSÅ HA 
ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. 
 

www.microsoft.com/worldwide


2. OEM-LISENSVILKÅR 

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og  

enhetsprodusenten som distribuerer programvaren med enheten, eller 

programvareleverandøren som distribuerer programvaren med enheten. 

Les vilkårene nøye. De gjelder programvaren som følger med disse lisensvilkårene, inkludert mediet den 

eventuelt ble levert på. Trykte lisensvilkår, som kan bli levert med programvaren, erstatter elektroniske 

lisensvilkår. Disse vilkårene gjelder også for Microsofts 

oppdateringer, 

tillegg, 

Internett-baserte tjenester, og 

brukerstøtte 

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de andre vilkårene.  

Hvis du anskaffer oppdateringer eller tillegg direkte fra Microsoft, gjelder disse vilkårene, bortsett fra at 

det er Microsoft og ikke produsenten eller programvareleverandøren som gir deg lisens på disse. 

VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU AT DU GODTAR DISSE VILKÅRENE. 

HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. I STEDET KAN DU 
KONTAKTE PRODUSENTEN ELLER DEN SOM INSTALLERTE, FOR Å FÅ VITE MER OM REGLENE 

FOR RETURNERING AV VARER OG REFUSJON ELLER KREDITERING AV KJØPESUMMEN. 

HVIS DU TAR I BRUK PROGRAMVAREN, INNEBÆRER DETTE, SOM BESKREVET NEDENFOR, 
AT DU GIR DITT SAMTYKKE TIL AT BESTEMT INFORMASJON OM DATAMASKINEN 

OVERFØRES I LØPET AV AKTIVERING, VALIDERING OG FOR INTERNETT-BASERTE 
TJENESTER. 

SÅFREMT DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU FØLGENDE RETTIGHETER FOR 
HVER LISENS DU ANSKAFFER. 

1. OVERSIKT. Programvaren lisensieres per eksemplar per enhet. En maskinvarepartisjon eller 
-komponent regnes som en separat enhet. 

2. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. 

a. Ett eksemplar per enhet. Programvarelisensen tilordnes permanent til enheten som 

programvaren distribueres med. Denne enheten er den “lisensierte enheten”.  

b. Lisensiert enhet. Du har bare rett til å bruke ett eksemplar av programvaren på den lisensierte 
enheten om gangen.  

c. Atskillelse av komponenter. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. 
Du har ikke rett til å skille komponentene og installere dem på andre enheter. 

d. Alternative versjoner. Programvaren kan omfatte flere enn én versjon, for eksempel  

32-biters og 64-biters. Du kan bare bruke én versjon om gangen. Hvis produsenten eller 

programvareleverandøren gir deg mer enn én språkversjon, kan du bare bruke én språkversjon 

om gangen. 

3. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER. 

a. Multipleksing. Maskinvare eller programvare som du bruker til å 

forene tilkoblinger 

omdirigere informasjon 



redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren 

(noen ganger kalt “multipleksing” eller “pooling”), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser. 

b. Skrifttypekomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og 
skrive ut innhold. Du kan bare 

legge inn skrifttyper i innholdet som tillatt i bruksbegrensningene for skrifttypen, og 

laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innholdet. 

c. Medieelementer og maler. Du kan ha tilgang til mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, 

musikk, videoklipp, maler og andre former for innhold (“medieelementer”) som følger med 
programvaren, eller som del av en tjeneste knyttet til programvaren. Du har rett til å kopiere 
og bruke medieelementer i prosjekter og dokumenter. Du har ikke rett til å (i) selge, lisensiere eller 

distribuere kopier av medieelementene separat eller som et produkt, hvis den primære verdien av 

produktet er medieelementene, (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller 
videredistribuere medieelementene, (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer til kommersielle 

formål som viser til identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller 
symboler, eller bruke slike typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en 
tilknytning til ditt produkt, din juridiske person eller din aktivitet, eller (iv) lage obskøne eller 

skandaløse verk ved hjelp av medieelementene. For mer informasjon, 
se www.microsoft.com/permission. 

d. Bruk med virtualiseringsteknologier. I stedet for å bruke programvaren direkte på den 

lisensierte enheten, kan du installere og bruke programvaren innenfor ett virtuelt (eller på annen 
måte emulert) maskinvaresystem på den lisensierte enheten. 

e. Ekstern pålogging. Den ene primære brukeren av den lisensierte enheten har rett til å få 

tilgang til og bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten, eksternt fra andre 
enheter. Du kan gi andre tilgang til programvaren for å gi deg støttetjenester. Du trenger ikke 

flere lisenser for slik tilgang. Ingen andre kan bruke programvaren under samme lisens samtidig 
for noe annet formål. 

f. Utviklingsverktøy. Programvaren kan inneholde Microsoft Visual Studio Tools for Applications 

eller andre utviklingsverktøy. Du har rett til å bruke utviklingsverktøy som er inkludert i 
programvaren, bare for å utforme, utvikle, teste og demonstrere programmene dine sammen 

med programvaren. Disse lisensvilkårene gjelder for din bruk av verktøyene. 

g. Valg av språkversjon. Hvis datamaskinprodusenten gir deg muligheten til å velge språkversjon 

én gang, kan du bare bruke språkversjonen du har valgt. Hvis du ikke har muligheten til å velge 

språk, vil standard språkversjon være språket til operativsystemet ditt, eller et annet tilgjengelig 
språk hvis språket til operativsystemet ikke er tilgjengelig. Hvis datamaskinprodusenten gir deg 

en språkpakke eller “LIP”, kan du bruke tilleggsspråkene som er inkludert i språkpakken eller 
LIP-en. En “LIP” er en Språkgrensesnittspakke. Språkpakker og LIP-er tilbyr ekstra 

språkversjonstøtte for programvaren. Språkpakker og LIP-er er en del av programvaren, og kan 
ikke brukes separat. 

h. Prøving og omgjøring. Deler av eller hele programvaren kan lisensieres på prøvebasis. 
Din rett til å bruke prøveprogramvare er begrenset til prøveperioden. Prøveversjonen av 

programvaren og lengden på prøveperioden oppgis når du aktiverer. Du kan ha mulighet til 
å gjøre om prøverettighetene dine til abonnement eller permanente rettigheter. Ved utløpet av 

prøveperioden vil du få alternativer for omgjøring. Hvis prøveperioden utløper uten omgjøring, vil 
de fleste funksjonene i prøveprogramvaren slutte å virke. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut 

alle dokumenter du har opprettet med prøveprogramvaren. 

i. Abonnementsprogramvare. Hvis du har lisensiert programvaren på abonnementsbasis, 

begrenses retten til å bruke programvaren til abonnementsperioden. Du kan få mulighet 
til å forlenge abonnementet eller gjøre det om til en permanent lisens. Hvis du forlenger 



abonnementet, kan du fortsette å bruke programvaren til utløpet av den forlengede 

abonnementsperioden. Se skjermbildene for aktivering av programvare eller annet medfølgende 
materiale for nærmere opplysninger om abonnement. Når abonnementet utløper, slutter de 
fleste av funksjonene i programvaren å virke. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut alle 

dokumenter du har opprettet med programvaren. 

4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt enhet. 
Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og enheten til Microsoft. 

Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, lisensversjon, språk og produktnøkkel, 

enhetens Internett-protokolladresse samt informasjon hentet fra enhetens maskinvarekonfigurasjon. 
For mer informasjon, se www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. VED Å BRUKE 

PROGRAMVAREN GODTAR DU AT DENNE INFORMASJONEN SENDES. Hvis du har gyldig 

lisens, har du rett til å bruke den versjonen av programvaren som installeres under 

installasjonsprosessen, opptil tiden som er tillatt for aktivering. HVIS PROGRAMVAREN IKKE 
AKTIVERES, HAR DU IKKE RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ETTER DEN TILLATTE 

TIDEN FOR AKTIVERING. Hensikten er å hindre ulisensiert bruk. DET ER IKKE TILLATT Å 
OMGÅ AKTIVERINGEN. Du kan aktivere programvaren over Internett eller telefon. Det kan påløpe 

avgift for bruk av Internett-tjenester og tellerskritt hvis du gjør dette. Enkelte endringer på 

datamaskinen eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt. 
PROGRAMVAREN MINNER DEG PÅ AKTIVERINGEN TIL DEN ER UTFØRT. 

5. VALIDERING. 

a. Programvaren vil fra tid til annen be om nedlasting av valideringsfunksjonen for programvaren. 
Validering bekrefter at programvaren har blitt aktivert og er riktig lisensiert. Ved en 

valideringskontroll bekreftes det at du har gyldig lisens for bruk av programvaren, visse 

funksjoner i programvaren eller til å motta flere ytelser. Se 

www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx for mer informasjon. 

b. Under eller etter en valideringskontroll kan informasjon om programvaren, enheten og 

resultatene av valideringskontrollen bli sendt til Microsoft. Denne informasjonen omfatter 
for eksempel versjonen og produktnøkkelen til programvaren og Internett-protokolladressen til 

den lisensierte enheten. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte 

deg. VED Å BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU AT DENNE INFORMASJONEN 
SENDES. Hvis du vil ha mer informasjon om validering og hva som sendes under eller etter en 

valideringskontroll, se www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx. 

c. Hvis programvaren ved en valideringskontroll viser seg å være forfalsket, uten gyldig lisens eller 

et uekte Office-produkt, kan programvarens funksjonalitet eller brukeropplevelse bli påvirket. For 

eksempel:  

Microsoft kan  

gi melding om at programvaren ikke er gyldig lisensiert eller ikke er et ekte Office-produkt, 

og du kan 

motta påminnelser om å skaffe et riktig lisensiert eksemplar av programvaren, eller 

måtte følge Microsofts instruksjoner for å få gyldig lisens til å bruke programvaren og 

aktivere på nytt, 

og det er mulig at du ikke vil være i stand til å 

bruke eller fortsette å bruke programvaren eller enkelte av funksjonene i programvaren, eller 

motta enkelte oppdateringer eller oppgraderinger fra Microsoft. 

d. Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller 

autoriserte kilder. Se www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx for mer informasjon om 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx


anskaffelse av oppdateringer fra autoriserte kilder. 

6. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med 
programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst. 

a. Samtykke for Internett-baserte tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet 

nedenfor og i Personvernerklæringen for Office 2010, kobler til Microsoft-systemer eller 

tjenesteleverandørsystemer via Internett. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding 
ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis 

du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se Personvernerklæringen for Office 2010 på 
r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1044. VED Å TA I BRUK DISSE 

FUNKSJONENE GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. 
Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. 

Informasjon om datamaskinen. Funksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender 

informasjon om datamaskinen til relevante systemer, f.eks. din Internett-protokolladresse, type 
operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, og språkkoden til 

enheten som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de 
Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for deg. 

Webinnholdsfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente beslektet innhold fra Microsoft 

og gjøre det tilgjengelig for deg. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk 

opplæring, elektronisk hjelp og hjelp. Du kan velge ikke å bruke disse 
webinnholdsfunksjonene. 

Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene 

bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender informasjon som er kryptert 
med X.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt for 

å verifisere integriteten og opprinnelsen til filinnhold. Programvaren henter sertifikater 

og oppdaterer tilbakekallingslister for sertifikater ved hjelp av Internett når de er 

tilgjengelige. 

SharePoint-arbeidsområde. Hvis programvaren inneholder Microsoft 

SharePoint-arbeidsområde (“SharePoint-arbeidsområde”), vil SharePoint-arbeidsområde la 

deg kommunisere direkte med andre på Internett. Hvis du ikke kan kommunisere direkte 
med en kontakt på Internett og administratoren din bruker Microsofts offentlige 

serverinfrastruktur, vil meldingene dine bli kryptert og sendt via Microsofts servere slik at de 

leveres senere. Du kan ikke deaktivere denne tjenesten hvis administratoren bruker 
Microsofts offentlige serverinfrastruktur. 

SharePoint-arbeidsområde deler noe av informasjonen om SharePoint-arbeidsområdekontoen og 
enheten din med dine godkjente kontakter. For eksempel hvis du: 

legger til en kontakt i kontaktlisten, 

importerer brukerkontoen til en ny enhet, 

oppdaterer informasjonen i “identifiser kontakt”, eller 

sender en invitasjon til SharePoint-arbeidsområde ved hjelp av en URL som henviser til 

invitasjonsfilen, 

kan informasjon om deg og enhetene dine bli sendt til kontaktene dine. Hvis du konfigurerer 
SharePoint-arbeidsområde for å bruke Microsoft-servere, vil disse serverne samle inn informasjon 

om enheten din og brukerkontoene dine. 

b. Automatisk oppdatering. Programvare med Klikk for å kjøre-teknologi kan jevnlig kontrollere 
med Microsoft om det finnes oppdateringer og tillegg til programvaren. Hvis det finnes slike 

oppdateringer og tillegg, kan de bli lastet ned og installert på den lisensierte enheten automatisk.  



c. Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke informasjonen fra enheten, feilrapporter og 

rapporter om skadelig programvare til å forbedre våre programvarer og tjenester. Vi kan 
også dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og 

programvare. Informasjonen kan også brukes til å forbedre måten produktene kjører sammen 
med Microsoft-programvare på. 

d. Misbruk av Internett-baserte Tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en 
måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke 

tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på 

noen måte. 

7. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare visse 

rettigheter til å bruke funksjonene i programvareversjonen du har lisens for. Produsenten, den som 
installerte, og Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere 

rettigheter til tross for denne begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det 
uttrykkelig er tillatt i henhold til denne avtalen. Du har ikke rett til å 

omgå de tekniske begrensningene i programvaren 

foreta omvendt utvikling (“reverse engineering”), dekompilere eller demontere programvaren 

med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne 

begrensningen 

bruke komponenter av programvaren til å kjøre programmer som ikke kjøres på programvaren 

lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som er 

tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen 

publisere programvaren slik at andre kan kopiere den 

bruke programvaren på noen måte som strider mot loven 

leie ut, lease eller låne bort programvaren 

bruke programvaren til kommersielle vertstjenester 

8. SIKKERHETSKOPI. Du har rett til å lage én sikkerhetskopi av programvaremediene. Den kan bare 

brukes til å installere programvaren på den lisensierte enheten på nytt.  

9. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne 

nettverket, kan fremstille nye eksemplarer av og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål. 

10. IKKE FOR VIDERESALG. Du har ikke rett til å selge programvare som er merket med “IFV” eller 
“Ikke for videresalg”.  

11. HJEMME- OG STUDENTPROGRAMVARE. Du kan ikke bruke programvare som er merket med 
“Hjemme og student”-versjon, i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende 

virksomhet.  

12. GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER. Hvis programvaremerkingen tilsier at programvaren må aktiveres i 

et bestemt geografisk område, har du bare rett til å aktivere programvaren i det geografiske området som 

er angitt på programvare- eller datamaskinemballasjen. Du vil kanskje ikke kunne aktivere programvaren 
utenfor det området. Gå til go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 for mer informasjon om geografiske 

begrensninger. 

13. OPPGRADERING ELLER KONVERTERING. Hvis du skal oppgradere eller konvertere programvare, 

må du først være lisensiert for programvaren som er kvalifisert for oppgradering eller konvertering. 
Ved oppgradering eller konvertering vil denne avtalen erstatte avtalen for programvaren du 
oppgraderte eller konverterte fra. Etter oppgradering eller konvertering har du ikke lenger rett til å 

bruke programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. 

14. LISENSBEVIS. 



a. Ekte lisensbevis. Hvis du har mottatt programvaren på en enhet, en CD eller et annet medium, 

vil en ekte ektehetsgaranti fra Microsoft med et ekte eksemplar av programvaren identifisere et 
lisensiert eksemplar av programvaren. Etiketten er gyldig hvis den er festet på enheten eller vises 

på produsentens eller leverandørens emballasje. Hvis du mottar etiketten separat, er den ugyldig. 
Du bør ta vare på etiketten på enheten eller emballasjen med etiketten for å kunne bevise at du 

har lisens på programvaren. Hvis enheten leveres med flere enn én ekte Ekthetsgarantietikett, 

kan du bruke hver versjon for programvaren som etikettene refererer til. 

b. For mer informasjon om hvordan du identifiserer ekte Microsoft-programvare, se 
www.howtotell.com. 

15. OVERFØRING TIL TREDJEPART. Du kan overføre programvaren direkte til en tredjepart bare 

sammen med den lisensierte enheten, Ekthetsgarantietiketten og denne avtalen. Før overføring må 
den andre parten samtykke i at denne avtalen gjelder for overføring og bruk av programvaren. Du 

kan ikke beholde noen eksemplarer. 

16. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må 

overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. 

Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For 
mer informasjon, se www.microsoft.com/exporting. 

17. BRUKERSTØTTE. For programvaren generelt kontakter du produsenten eller 
programvareleverandøren når det gjelder brukerstøttemuligheter. Se brukerstøttenummeret som ble 

levert med programvaren. For oppdateringer og tillegg som fås direkte fra Microsoft, gir Microsoft 
støtte som beskrevet på www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Hvis du bruker 

programvare som ikke er riktig lisensiert, har du ikke krav på brukerstøtte. 

18. HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor), tilleggsvilkårene (inkludert 

eventuelle trykte lisensvilkår som følger med programvaren, og som kan endre eller erstatte noen av 

eller alle vilkårene) samt vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og 
brukerstøttetjenester du bruker, utgjør hele avtalen om programvaren og brukerstøttetjenestene. 

19. GJELDENDE LOV. 

a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten 

Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle 
andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig 

konkurranse og i erstatningsrettslige forhold, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten. 

b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. 

20. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter 

I henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den 

parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til 

gjeldende lov i din delstat eller ditt land, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette. 

21. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. MED UNNTAK 

AV EVENTUELL REFUSJON DU MOTTAR FRA PRODUSENTEN ELLER DEN SOM 

INSTALLERTE, KAN DU IKKE FÅ DEKKET ANNEN SKADEERSTATNING, HERUNDER 

FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE 

SKADER. 

Denne begrensningen gjelder følgende: 

alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts 

webområder eller tredjeparts programmer 

krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, 

uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov 

www.howtotell.com
www.microsoft.com/exporting
www.support.microsoft.com/common/international.aspx


Begrensningen gjelder også hvis 

reparasjon, erstatning eller refusjon ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap 

produsenten, leverandøren eller Microsoft visste eller burde ha visst om risikoen for tap eller 

skader. 

Ettersom enkelte delstater ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for 
tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller 

ansvarsbegrensning ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg, siden 
det kan hende at ditt land ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige 

skader, følgeskader eller andre skader. 



********************************************************************************** 

BEGRENSET GARANTI 

A. BEGRENSET GARANTI. Hvis du følger instruksjonene, og programvaren er riktig lisensiert, vil 

programvaren i det vesentlige fungere som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med 
programvaren. 

B. GARANTIVILKÅR, GARANTIMOTTAKER, VARIGHET FOR STILLTIENDE GARANTIER. DEN 

BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER PROGRAMVAREN I 90 DAGER FRA DEN FØRSTE 
BRUKEREN ANSKAFFET DEN. HVIS DU MOTTAR TILLEGG, OPPGRADERINGER ELLER 

ERSTATNINGSPROGRAMVARE I LØPET AV DISSE 90 DAGENE, VIL DISSE VÆRE DEKKET I 
DEN GJENVÆRENDE DELEN AV GARANTIPERIODEN ELLER I 30 DAGER, AVHENGIG AV 

HVILKEN PERIODE SOM ER LENGST. Hvis du overfører programvaren, vil resterende del av 
garantiperioden gjelde for mottakeren. 

I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, ER EVENTUELLE STILLTIENDE 

GARANTIER ELLER BESTEMMELSER BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN. Ettersom enkelte 
stater ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier, kan det hende at disse 

begrensningene ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg fordi noen land 
ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier eller bestemmelser. 

C. GARANTIFRASKRIVELSE. Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger 

(eller mangel på handlinger), andres handlinger eller forhold som ligger utenfor rimelig kontroll for 
produsenten, programvareleverandøren, eller Microsoft. 

D. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ GARANTIEN. PRODUSENTEN ELLER DEN 

SOM INSTALLERTE, VIL, ETTER EGET VALG, ENTEN (I) REPARERE ELLER ERSTATTE 

PROGRAMVAREN KOSTNADSFRITT, ELLER (II) GODTA AT PRODUKTET/PRODUKTENE 
RETURNERES FOR REFUSJON AV DET DU EVENTUELT BETALTE. PRODUSENTEN ELLER 

DEN SOM INSTALLERTE, KAN OGSÅ REPARERE ELLER ERSTATTE TILLEGG, 
OPPDATERINGER OG ERSTATNINGSPROGRAMVARE, ELLER GI EN REFUSJON AV DET DU 

EVENTUELT BETALTE FOR DEM. KONTAKT PRODUSENTEN ELLER DEN SOM INSTALLERTE, 
OM VILKÅRENE FOR DETTE. DETTE ER DINE ENESTE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED 

BRUDD PÅ DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. 

E. FORBRUKERRETTIGHETER BERØRES IKKE. DU KAN HA YTTERLIGERE 
FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING SOM DENNE AVTALEN 

IKKE KAN ENDRE. 

F. GARANTIPROSEDYRER. Kontakt produsenten eller den som installerte, for å undersøke hvordan 

du kan få utført garantiservice på programvaren. Du må overholde alle reglene for retur fra 

produsenten eller programvareleverandøren for å få refusjon. 

G. INGEN ANDRE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE DIREKTE 

GARANTIEN FRA PRODUSENTEN, DEN SOM INSTALLERTE, ELLER MICROSOFT. 
PRODUSENTEN, DEN SOM INSTALLERTE, OG MICROSOFT GIR INGEN ANDRE 

UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER BETINGELSER. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV 
LOKALE LOVER, FRASKRIVER PRODUSENTEN ELLER DEN SOM INSTALLERTE, OG 

MICROSOFT SEG STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR 

SÆRSKILTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. Hvis lokale lover gir 
deg stilltiende garantier eller vilkår til tross for denne fraskrivelsen, er dine rettigheter som beskrevet 

i klausulen “Rettigheter i forbindelse med brudd på garantien” ovenfor, i den grad ikke annet følger 
av lokale lover. 

H. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. KLAUSULEN 

“FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER” OVENFOR GJELDER FOR 
BRUDD PÅ DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. 



DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ 

HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT. DU KAN OGSÅ HA 
ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. 



3. VILKÅR FOR PRODUKTNØKKELKORT 

Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av 

deres tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor). Les vilkårene nøye. De gjelder for programvaren 

som (i) ble først forhåndsinstallert på enheten, og (ii) som er navngitt på PRODUKTNØKKELKORTET du 

har kjøpt, for å kunne gjøre prøverettighetene om til permanente rettigheter. Vilkårene gjelder også for 

Microsofts 

oppdateringer, 

tillegg, 

Internett-baserte tjenester og 

brukerstøtte 

for denne programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse. I så fall gjelder de vilkårene. 

HVIS DU IKKE GODTAR LISENSVILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. DU KAN I 

STEDET RETURNERE PRODUKTNØKKELKORTET TIL KJØPESTEDET OG FÅ KJØPESUMMEN 
REFUNDERT ELLER KREDITT. Hvis du ikke kan få kjøpesummen refundert der, kontakter du Microsoft for 
informasjon om Microsofts retningslinjer for refusjon. Se www.microsoft.com/worldwide. I Norge ringer du 22 

02 25 00 eller går til www.microsoft.com/norge/. 

HVIS DU TAR I BRUK PROGRAMVAREN, INNEBÆRER DETTE, SOM BESKREVET NEDENFOR, 
AT DU GIR DITT SAMTYKKE TIL AT BESTEMT INFORMASJON OM DATAMASKINEN 

OVERFØRES I LØPET AV AKTIVERING, VALIDERING OG FOR INTERNETT-BASERTE 
TJENESTER. 

SÅFREMT DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU FØLGENDE RETTIGHETER FOR 
HVER LISENS DU ANSKAFFER. 

1. OVERSIKT. Programvaren lisensieres per eksemplar per enhet. En maskinvarepartisjon eller 
-komponent regnes som en separat enhet. 

2. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGHETER. 

a. Ett eksemplar per enhet. Programvarelisensen tilordnes permanent til enheten som 

programvaren først aktiveres på. Denne enheten er den “lisensierte enheten”.  

b. Lisensiert enhet. Du har bare rett til å bruke ett eksemplar av programvaren på den lisensierte 
enheten om gangen. 

c. Atskillelse av komponenter. Komponentene i programvaren lisensieres som én enkelt enhet. 
Du har ikke rett til å skille komponentene og installere dem på andre enheter. 

d. Alternative versjoner. Programvaren kan omfatte flere enn én versjon, for eksempel  

32-biters og 64-biters. Du kan bare bruke én versjon om gangen. 

3. YTTERLIGERE LISENSIERINGSKRAV OG/ELLER BRUKERRETTIGHETER. 

a. Multipleksing. Maskinvare eller programvare som du bruker til å 

forene tilkoblinger 

omdirigere informasjon 

redusere antallet enheter eller brukere som har direkte tilgang til eller bruker programvaren 

(noen ganger kalt “multipleksing” eller “pooling”), reduserer ikke antallet nødvendige lisenser.  

b. Skrifttypekomponenter. Mens programvaren kjører, kan du bruke skrifttypene til å vise og 

skrive ut innhold. Du kan bare 

www.microsoft.com/worldwide
www.microsoft.com/norge/


legge inn skrifttyper i innholdet som tillatt i bruksbegrensningene for skrifttypen, og 

laste dem ned midlertidig til en skriver eller annen utdataenhet for å skrive ut innholdet. 

c. Medieelementer og maler. Du kan ha tilgang til mediebilder, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, 

videoklipp, maler og andre former for innhold (“medieelementer”) som følger med programvaren, 
eller som del av en tjeneste knyttet til programvaren. Du har rett til å kopiere og bruke 

medieelementer i prosjekter og dokumenter. Du har ikke rett til å (i) selge, lisensiere eller distribuere 
kopier av medieelementene separat eller som et produkt, hvis den primære verdien av produktet er 

medieelementene, (ii) gi kundene dine rettigheter til å viderelisensiere eller videredistribuere 
medieelementene, (iii) lisensiere eller distribuere medieelementer til kommersielle formål som viser til 

identifiserbare fysiske personer, myndigheter, logoer, varemerker eller symboler, eller bruke slike 
typer bilder på en måte som gir inntrykk av en anbefaling av eller en tilknytning til ditt produkt, din 
juridiske person eller din aktivitet, eller (iv) lage obskøne eller skandaløse verk ved hjelp av 

medieelementene. For mer informasjon, se www.microsoft.com/permission. 

d. Bruk med virtualiseringsteknologier. I stedet for å bruke programvaren direkte på den 
lisensierte enheten, kan du installere og bruke programvaren innenfor ett virtuelt (eller på annen 

måte emulert) maskinvaresystem på den lisensierte enheten. 

e. Ekstern pålogging. Den ene primære brukeren av den lisensierte enheten har rett til å få 

tilgang til og bruke programvaren som er installert på den lisensierte enheten, eksternt fra andre 

enheter. Du kan gi andre tilgang til programvaren for å gi deg støttetjenester. Du trenger ikke 
flere lisenser for slik tilgang. Ingen andre kan bruke programvaren under samme lisens samtidig 

for noe annet formål. 

f. Utviklingsverktøy. Programvaren kan inneholde Microsoft Visual Studio Tools for Applications 

eller andre utviklingsverktøy. Du har rett til å bruke utviklingsverktøy som er inkludert i 

programvaren, bare for å utforme, utvikle, teste og demonstrere programmene dine sammen 
med programvaren. 

g. Valg av språkversjon. Hvis du har muligheten til å velge språkversjon én gang, uten en 
språkpakke eller LIP, kan du bare bruke språkversjonen du har valgt. Hvis du ikke har muligheten 

til å velge språk, vil standard språkversjon være språket til operativsystemet ditt, eller et annet 
tilgjengelig språk hvis språket til operativsystemet ikke er tilgjengelig. Hvis du blir gitt en 

språkpakke eller LIP, begrenses ikke bruken av språkversjoner. En “LIP” er 
en Språkgrensesnittspakke. Språkpakker og LIP-er tilbyr ekstra språkversjonstøtte for 

programvaren. Språkpakker og LIP-er er en del av programvaren, og kan ikke brukes separat. 

h. Prøving og omgjøring. Deler av eller hele programvaren kan lisensieres på prøvebasis. Din rett 

til å bruke prøveprogramvare er begrenset til prøveperioden. Prøveversjonen av programvaren og 
lengden på prøveperioden oppgis når du aktiverer. Du kan ha mulighet til å gjøre om 

prøverettighetene dine til abonnement eller permanente rettigheter. Ved utløpet av 
prøveperioden vil du få alternativer for omgjøring. Hvis prøveperioden utløper uten omgjøring, vil 

de fleste funksjonene i prøveprogramvaren slutte å virke. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut 

alle dokumenter du har opprettet med prøveprogramvaren. 

i. Abonnementsprogramvare. Hvis du har lisensiert programvaren på abonnementsbasis, 

begrenses retten til å bruke programvaren til abonnementsperioden. Du kan få mulighet til 
å forlenge abonnementet eller gjøre det om til en permanent lisens. Hvis du forlenger 

abonnementet, kan du fortsette å bruke programvaren til utløpet av den forlengede 
abonnementsperioden. Se skjermbildene for aktivering av programvare eller annet medfølgende 

materiale for nærmere opplysninger om abonnement. Når abonnementet utløper, slutter de 

fleste av funksjonene i programvaren å virke. Du kan fortsatt åpne, vise og skrive ut alle 
dokumenter du har opprettet med programvaren. 

4. OBLIGATORISK AKTIVERING. Aktiveringen kobler bruken av programvaren til en bestemt enhet. 
Under aktiveringen vil programvaren sende informasjon om programvaren og enheten til Microsoft. 



Denne informasjonen omfatter programvarens versjon, lisensversjon, språk og produktnøkkel, 

enhetens Internett-protokolladresse samt informasjon hentet fra enhetens maskinvarekonfigurasjon. 
For mer informasjon, se www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. VED Å BRUKE 

PROGRAMVAREN GODTAR DU AT DENNE INFORMASJONEN SENDES. Hvis du har gyldig 
lisens, har du rett til å bruke den versjonen av programvaren som installeres under 

installasjonsprosessen, opptil tiden som er tillatt for aktivering. HVIS PROGRAMVAREN IKKE 
AKTIVERES, HAR DU IKKE RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ETTER DEN TILLATTE 

TIDEN FOR AKTIVERING. Hensikten er å hindre ulisensiert bruk. DET ER IKKE TILLATT Å 

OMGÅ AKTIVERINGEN. Du kan aktivere programvaren over Internett eller telefon. Det kan påløpe 
avgift for bruk av Internett-tjenester og tellerskritt hvis du gjør dette. Enkelte endringer på 

datamaskinen eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt. 
PROGRAMVAREN MINNER DEG PÅ AKTIVERINGEN TIL DEN ER UTFØRT. 

5. VALIDERING. 

a. Programvaren vil fra tid til annen be om nedlasting av valideringsfunksjonen for programvaren. 
Validering bekrefter at programvaren har blitt aktivert og er riktig lisensiert. Ved en 

valideringskontroll bekreftes det at du har gyldig lisens for bruk av programvaren, visse 

funksjoner i programvaren eller til å motta flere ytelser. Se 

www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx for mer informasjon. 

b. Under eller etter en valideringskontroll kan informasjon om programvaren, enheten og resultatene 

av valideringskontrollen bli sendt til Microsoft. Denne informasjonen omfatter for eksempel 
versjonen og produktnøkkelen til programvaren og Internett-protokolladressen til den lisensierte 

enheten. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. VED Å 

BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU AT DENNE INFORMASJONEN SENDES. Hvis du vil 
ha mer informasjon om validering og hva som sendes under eller etter en valideringskontroll, se 

www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx. 

c. Hvis programvaren ved en valideringskontroll viser seg å være forfalsket, uten gyldig lisens eller 
et uekte Office-produkt, kan programvarens funksjonalitet eller brukeropplevelse bli påvirket. For 

eksempel:  

Microsoft kan  

gi melding om at programvaren ikke er gyldig lisensiert eller ikke er et ekte Office-produkt, 

og du kan 

motta påminnelser om å skaffe et riktig lisensiert eksemplar av programvaren, eller 

måtte følge Microsofts instruksjoner for å få gyldig lisens til å bruke programvaren og 

aktivere på nytt, 

og det er mulig at du ikke vil være i stand til å 

bruke eller fortsette å bruke programvaren eller enkelte av funksjonene i programvaren, eller 

motta enkelte oppdateringer eller oppgraderinger fra Microsoft. 

d. Du kan bare motta oppdateringer eller oppgraderinger for programvaren fra Microsoft eller 

autoriserte kilder. Se www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx for mer informasjon om 

anskaffelse av oppdateringer fra autoriserte kilder. 

6. INTERNETT-BASERTE TJENESTER. Microsoft tilbyr Internett-baserte tjenester med 

programvaren. Disse kan endres eller annulleres når som helst.  

a. Samtykke for Internett-baserte Tjenester. Programvarefunksjonene som er beskrevet 

nedenfor og i Personvernerklæringen for Office 2010, kobler til Microsoft-systemer eller 

tjenesteleverandørsystemer via Internett. I noen tilfeller vil du ikke motta noen separat melding 
ved tilkobling. I noen tilfeller kan du deaktivere disse funksjonene eller la være å bruke dem. Hvis 

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx
www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx


du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, se Personvernerklæringen for Office 2010 på 
r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1044. VED Å TA I BRUK DISSE 

FUNKSJONENE GIR DU DITT SAMTYKKE TIL Å OVERFØRE DENNE INFORMASJONEN. 

Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere eller kontakte deg. 

Informasjon om datamaskinen. Funksjonene nedenfor bruker Internett-protokoller som sender 

informasjon om datamaskinen til relevante systemer, f.eks. din Internett-protokolladresse, type 
operativsystem, nettleser og navn og versjon på programvaren du bruker, og språkkoden til 

enheten som du installerte programvaren på. Microsoft bruker denne informasjonen til å gjøre de 

Internett-baserte tjenestene tilgjengelige for deg. 

Webinnholdsfunksjoner. Funksjoner i programvaren kan hente beslektet innhold fra Microsoft 

og gjøre det tilgjengelig for deg. Eksempler på slike funksjoner er utklipp, maler, elektronisk 

opplæring, elektronisk hjelp og hjelp. Du kan velge ikke å bruke disse 
webinnholdsfunksjonene. 

Digitale sertifikater. Programvaren bruker digitale sertifikater. Disse digitale sertifikatene 

bekrefter identiteten til Internett-brukere som sender informasjon som er kryptert 
med X.509-standarden. De kan også brukes til å signere filer og makroer digitalt for å 

verifisere integriteten og opprinnelsen til filinnhold. Programvaren henter sertifikater 
og oppdaterer tilbakekallingslister for sertifikater ved hjelp av Internett når de er 

tilgjengelige. 

SharePoint-arbeidsområde. Hvis programvaren inneholder Microsoft 

SharePoint-arbeidsområde (“SharePoint-arbeidsområde”), vil SharePoint-arbeidsområde la 
deg kommunisere direkte med andre på Internett. Hvis du ikke kan kommunisere direkte 
med en kontakt på Internett og administratoren din bruker Microsofts offentlige 

serverinfrastruktur, vil meldingene dine bli kryptert og sendt via Microsofts servere slik at de 

leveres senere. Du kan ikke deaktivere denne tjenesten hvis administratoren bruker 
Microsofts offentlige serverinfrastruktur. 

SharePoint-arbeidsområde deler noe av informasjonen om SharePoint-arbeidsområdekontoen og 
enheten din med dine godkjente kontakter. For eksempel hvis du: 

legger til en kontakt i kontaktlisten, 

importerer brukerkontoen til en ny enhet, 

oppdaterer informasjonen i “identifiser kontakt” eller 

sender en invitasjon til SharePoint-arbeidsområde ved hjelp av en URL som henviser til 

invitasjonsfilen, 

kan informasjon om deg og enhetene dine bli sendt til kontaktene dine. Hvis du konfigurerer 

SharePoint-arbeidsområde for å bruke Microsoft-servere, vil disse serverne samle inn 
informasjon om enheten din og brukerkontoene dine. 

b. Automatisk oppdatering. Programvare med Klikk for å kjøre-teknologi kan jevnlig kontrollere 
med Microsoft om det finnes oppdateringer og tillegg til programvaren. Hvis det finnes slike 

oppdateringer og tillegg, kan de bli lastet ned og installert på den lisensierte enheten automatisk.  

c. Bruk av informasjon. Microsoft kan bruke informasjonen fra enheten, feilrapporter og 

rapporter om skadelig programvare til å forbedre våre programvarer og tjenester. Vi kan også 

dele slik informasjon med andre, for eksempel med leverandører av maskinvare og programvare. 
Informasjonen kan også brukes til å forbedre måten produktene kjører sammen med 

Microsoft-programvare på. 

d. Misbruk av Internett-baserte Tjenester. Du har ikke rett til å bruke disse tjenestene på en 

måte som kan skade dem eller forringe andres bruk av dem. Du har ikke rett til å bruke 

tjenestene til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen tjeneste, data, konto eller nettverk på 



noen måte. 

7. LISENSENS RAMME. Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Denne avtalen gir deg bare visse 
rettigheter til å bruke funksjonene i programvareversjonen du har lisens for. Microsoft forbeholder 

seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne 
begrensningen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til 

denne avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater 

at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å 

omgå de tekniske begrensningene i programvaren 

foreta omvendt utvikling (“reverse engineering”), dekompilere eller demontere programvaren 

med mindre, og bare i den grad, dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne 

begrensningen 

lage flere eksemplarer av programvaren enn det som er spesifisert i denne avtalen, eller som er 

tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen 

publisere programvaren slik at andre kan kopiere den 

bruke programvaren på noen måte som strider mot loven  

bruke komponenter av programvaren til å kjøre programmer som ikke kjøres på programvaren 

leie ut, lease eller låne bort programvaren 

bruke programvaren til kommersielle vertstjenester 

8. SIKKERHETSKOPI. Du kan bestille eller laste ned en sikkerhetskopi av programvaren fra 
www.microsoft.com/office/backup/. Du har ikke rett til å distribuere sikkerhetskopien av 

programvaren. Den kan bare brukes til å installere programvaren på den lisensierte enheten på nytt. 

9. DOKUMENTASJON. Enhver person som har gyldig tilgang til datamaskinen eller det interne 

nettverket, kan fremstille nye eksemplarer av og bruke dokumentasjonen til interne referanseformål. 

10. IKKE FOR VIDERESALG. Du har ikke rett til å selge programvare som er merket med “IFV” eller 
“Ikke for videresalg”.  

11. HJEMME- OG STUDENTPROGRAMVARE. Du kan ikke bruke programvare som er merket med 

“Hjemme og student”-versjon, i næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende 
virksomhet. 

12. GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER. Hvis programvaremerkingen tilsier at programvaren må aktiveres i 
et bestemt geografisk område, har du bare rett til å aktivere programvaren i det geografiske området som 

er angitt på programvare- eller datamaskinemballasjen. Du vil kanskje ikke kunne aktivere programvaren 

utenfor det området. Gå til go.microsoft.com/fwlink/?LinkId= 141397 for mer informasjon om geografiske 
begrensninger. 

13. OPPGRADERING ELLER KONVERTERING. Hvis du skal oppgradere eller konvertere programvare, 
må du først være lisensiert for programvaren som er kvalifisert for oppgradering eller konvertering. 

Ved oppgradering eller konvertering vil denne avtalen erstatte avtalen for programvaren du 

oppgraderte eller konverterte fra. Etter oppgradering eller konvertering har du ikke lenger rett til å 
bruke programvaren du oppgraderte eller konverterte fra. 

14. LISENSBEVIS. 

a. Hvis du anskaffet Produktnøkkelkortet, vil lisensbeviset være den ekte 

Microsoft-ekthetsgarantietiketten med det tilhørende ekte produktnøkkelkortet, og kjøpsbeviset 

vil være fra en autorisert elektronisk leverandør av ekte Microsoft-programvare. Denne etiketten 
må være festet til produktnøkkelkortet for å være gyldig. Hvis du mottar etiketten separat, er 

den ugyldig. Kjøpsbeviset kan være underlagt verifisering av selgerens register. 

www.microsoft.com/office/backup/


b. For mer informasjon om hvordan du identifiserer ekte Microsoft-programvare, se 
www.howtotell.com. 

15. OVERFØRING TIL TREDJEPART. Du kan overføre programvaren direkte til en tredjepart bare 

sammen med den lisensierte enheten, Ekthetsgarantietiketten og denne avtalen. Før overføring må 
den andre parten samtykke i at denne avtalen gjelder for overføring og bruk av programvaren. Du 

kan ikke beholde noen eksemplarer. 

16. EKSPORTRESTRIKSJONER. Programvaren er underlagt USAs eksportlover og -regler. Du må 

overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. 

Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For 
mer informasjon, se www.microsoft.com/exporting. 

17. BRUKERSTØTTE. Microsoft tilbyr brukerstøtte for programvaren, som beskrevet på 
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Hvis du bruker programvare som ikke er 

riktig lisensiert, har du ikke krav på brukerstøtte. 

18. HELE AVTALEN. Denne avtalen (inkludert garantien nedenfor), tilleggsvilkårene (inkludert eventuelle 

trykte lisensvilkår som følger med programvaren, og som kan endre eller erstatte noen av eller alle disse 
vilkårene) samt vilkårene for tillegg, oppdateringer, Internett-baserte tjenester og brukerstøttetjenester du 

bruker, utgjør hele avtalen om programvaren og brukerstøttetjenestene. 

19. GJELDENDE LOV. 

a. USA. Hvis du ervervet programvaren i USA, er denne avtalen underlagt lovene i delstaten 

Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle 
andre krav, herunder krav knyttet til delstatlige forbrukervernlover, lover om urettferdig 

konkurranse og i erstatningsrettslige forhold, er underlagt lovene i den aktuelle delstaten. 

b. Utenfor USA. Hvis du ervervet programvaren i et annet land enn USA, gjelder nasjonal lov. 

20. RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter 
i henhold til gjeldende lov i din delstat eller ditt land. Du kan også ha rettigheter med hensyn til den 

parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til 
gjeldende lov i din delstat eller ditt land, hvis lovene i delstaten eller landet ikke tillater dette. 

21. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. MICROSOFT ELLER 

MICROSOFTS LEVERANDØRER KAN BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL DET BELØPET 
DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE 

SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, 
INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER. 

Denne begrensningen gjelder følgende: 

alle forhold knyttet til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts 

webområder eller tredjeparts programmer 

krav knyttet til kontraktsbrudd, brudd på garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, 

uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov 

Begrensningen gjelder også hvis 

reparasjon, erstatning eller refusjon ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap 

produsenten eller den som installerte, eller Microsoft visste eller burde ha visst om risikoen for 

tap eller skader. 

Ettersom enkelte delstater ikke tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader 

eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke 
gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg, siden det kan hende at ditt land ikke 

tillater ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader. 

www.howtotell.com
www.microsoft.com/exporting
www.support.microsoft.com/common/international.aspx


********************************************************************************** 

BEGRENSET GARANTI 

A. BEGRENSET GARANTI. Hvis du følger instruksjonene, vil programvaren i det vesentlige fungere 

som beskrevet i Microsoft-dokumentasjonen som følger med programvaren. 

B. GARANTIVILKÅR, GARANTIMOTTAKER, VARIGHET FOR STILLTIENDE GARANTIER. DEN 

BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER PROGRAMVAREN I ETT ÅR FRA DEN FØRSTE 

BRUKEREN ANSKAFFET DEN. HVIS DU MOTTAR TILLEGG, OPPGRADERINGER ELLER 
ERSTATNINGSPROGRAMVARE I LØPET AV DETTE ÅRET, VIL DISSE VÆRE DEKKET I DEN 

GJENVÆRENDE DELEN AV GARANTIPERIODEN ELLER I 30 DAGER, AVHENGIG AV 
HVILKEN PERIODE SOM ER LENGST. Hvis den første brukeren overfører programvaren, vil den 

gjenværende delen av garantiperioden gjelde for mottakeren. 

I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV GJELDENDE LOV, ER EVENTUELLE STILLTIENDE 

GARANTIER ELLER BESTEMMELSER BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN. Ettersom enkelte 

stater ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier, kan det hende at disse 
begrensningene ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg fordi noen land 

ikke tillater begrensninger på varigheten av stilltiende garantier eller bestemmelser. 

C. GARANTIFRASKRIVELSE. Denne garantien dekker ikke problemer som skyldes dine handlinger 

(eller mangel på handlinger), andres handlinger eller forhold som ligger utenfor Microsofts kontroll. 

D. RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ GARANTIEN. MICROSOFT SKAL 
REPARERE ELLER ERSTATTE PROGRAMVAREN KOSTNADSFRITT. HVIS MICROSOFT IKKE 

KAN REPARERE ELLER ERSTATTE DEN, SKAL MICROSOFT REFUNDERE DET BELØPET SOM 
ER ANGITT PÅ KJØPSKVITTERINGEN FOR PROGRAMVAREN. MICROSOFT SKAL OGSÅ 

REPARERE ELLER ERSTATTE TILLEGG, OPPGRADERINGER 
OG ERSTATNINGSPROGRAMVARE KOSTNADSFRITT. HVIS MICROSOFT IKKE KAN 

REPARERE ELLER ERSTATTE DEM, SKAL MICROSOFT REFUNDERE DET BELØPET 
DU EVENTUELT HAR BETALT FOR DEM. DU MÅ AVINSTALLERE PROGRAMVAREN 

OG RETURNERE EVENTUELLE MEDIER OG ANNET TILKNYTTET MATERIALE TIL 

MICROSOFT SAMMEN MED KJØPSBEVIS FOR Å FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT. DETTE ER 

DINE ENESTE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ DEN BEGRENSEDE 
GARANTIEN. 

E. FORBRUKERRETTIGHETER BERØRES IKKE. DU KAN HA YTTERLIGERE 

FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING SOM DENNE AVTALEN 
IKKE KAN ENDRE. 

F. GARANTIPROSEDYRER. Du må fremlegge kjøpsbevis for å være berettiget til garantiservice. 

1. USA og Canada. Hvis du vil ha informasjon om garantiservice eller hvordan du får refundert 

kjøpesummen for programvare du har kjøpt i USA eller Canada, kontakter du Microsoft på: 

(800) MICROSOFT 

Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, 

USA 

Besøk www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du kjøpte programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, 

utstedes denne begrensede garantien av Microsoft Ireland Operations Limited. Hvis du vil 

fremsette et krav i henhold til denne garantien, kontakter du en av følgende: 

Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland 

Ditt lokale Microsoft-kontor (se www.microsoft.com/worldwide). I Norge ringer du 22 02 25 

www.microsoft.com/info/nareturns.htm
www.microsoft.com/worldwide


00 eller går til www.microsoft.com/norge/. 

3. Utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika. Hvis du anskaffet programvaren 
utenfor USA, Canada, Europa, Midtøsten og Afrika, kontakter du ditt lokale Microsoft-kontor (se 

www.microsoft.com/worldwide). 

G. INGEN ANDRE GARANTIER. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN ER DEN ENESTE DIREKTE 

GARANTIEN FRA MICROSOFT. MICROSOFT GIR INGEN ANDRE UTTRYKKELIGE 

GARANTIER ELLER VILKÅR. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV LOKALE LOVER, 
FRASKRIVER MICROSOFT SEG STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, 

ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS 
RETTIGHETER. Hvis lokale lover gir deg stilltiende garantier eller vilkår til tross for denne 

fraskrivelsen, er dine rettigheter som beskrevet i klausulen “Rettigheter i forbindelse med brudd på 
garantien” ovenfor, i den grad ikke annet følger av lokale lover. 

H. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. KLAUSULEN 

“FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER” OVENFOR GJELDER FOR 
BRUDD PÅ DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. 

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ 
HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT. DU KAN OGSÅ HA 

ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND. 
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