DETTE ER EN AVTALE MELLOM DEG OG APPLE INC (“APPLE») SOM INNEHOLDER
VILKÅRENE FOR DIN DELTAKELSE SOM APPLE-UTVIKLER. VENNLIGST LES DENNE
APPLE-UTVIKLER-AVTALEN («AVTALEN») FØR DU TRYKKER PÅ «SAMTYKKER»
KNAPPEN OG HUKER AV BOKSEN PÅ BUNNEN AV DENNE SIDEN. VED Å TRYKKE PÅ
«SAMTYKKER» SAMTYKKER DU TIL Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.
TRYKK PÅ «AVLYS» DERSOM DU IKKE SAMTYKKER TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN

Apple-utvikler-Avtale
1.
Forholdet til Apple, Apple ID og Passord. Du forstår og samtykker til at ved å registrere
deg for å bli en Apple-utvikler oppstår ikke noe rettslig partnerskap eller agentforhold mellom deg
og Apple. Du samtykker til ikke å la det fremstå på noen annen måte. Du bekrefter også at du er
minst tretten år gammel og du bekrefter at du har rettslig tillatelse til å registrere deg som en Appleutvikler. Denne avtalen er ugyldig i jurisdiksjoner hvor den er forbudt ved lov og der det ikke er lov å
registrere seg som Apple-utvikler. Med mindre det er avtalt eller Apple har gitt sitt skriftlige
samtykke skal du ikke dele eller overføre noen fordeler du mottar fra Apple i forbindelse med at du
er en Apple-utvikler. Apple ID og passord som du bruker for å logge på din Apple-utvikler-konto kan
ikke deles på noen måte eller med noen. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din
Apple ID og passord og til enhver aktivitet i forbindelse med din konto.
2.
Utviklerfordeler. Som Apple-utvikler, kan du få muligheten til å delta på enkelte Appleutviklerkonferanser, tekniske foredrag, og andre hendelser (inkludert online eller elektroniske
kringkasting av slike hendelser) ("Apple Events"). I tillegg kan Apple tilby deg visse tjenester
("Tjenester"), slik disse er nærmere angitt her og på nettsidene for Apple-utviklere ("Nettstedet"),
men disse er begrenset til din til egen bruk i forbindelse med din deltakelse som Apple- utvikler.
Tjenestene kan omfatte, men er ikke begrenset til, tjenester som Apple tilbyr på Apple Events eller
på Nettstedet, samt innhold eller materiale som vises på Nettstedet ("Innhold"). Apple kan endre,
suspendere eller slutte å tilby Tjenester, Nettstedet og Innhold til deg når som helst, og kan innføre
begrensninger på visse funksjoner og materialer som tilbys eller begrense din tilgang til hele eller
deler av slike materialer uten forvarsel og uten å kunne holdes ansvarlig.
3.
Begrensninger. Du samtykker til ikke å bruke Nettstedet, Tjenester, Apple Events eller
Innhold som er stilt til din rådighet av Apple fordi du er en Apple-Utvikler, på noen uautorisert måte,
inkludert men ikke begrenset til å skaffe ulovlig tilgang, overbelaste nettverkskapasiteten eller
bruke Tjenesten, Nettstedet eller Innholdet for annet enn autoriserte formål.
Nettstedet og Innholdet er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter og du
samtykker til å overholde og vedlikeholde alle instruksjoner, lisensinformasjon, og begrensninger
som er en følge av dette. Med mindre det er uttrykkelig tillatt etter denne avtalen eller i en annen
avtale mellom deg og Apple, kan du ikke endre, publisere, sette i nettverk, leie ut, lease, låne ut,
overføre, selge, delta i overføring eller salg av, reprodusere, lage avledede arbeider basert på,
omfordele, utføre, vise eller på noen måte utnytte hele eller deler av Nettstedet, Innhold eller
Tjenester. Du kan ikke dekompilere, rekonstruere, demontere, eller forsøke å utlede kildekoden til
noen programvare eller sikkerhetskomponenter i Tjenestene, Nettstedet eller Innhold (unntatt hvis
og kun i den utstrekning forannevnte restriksjoner er forbudt ved lov, eller dersom dette er tillatt
etter lisensvilkår som medfølger forannevnte). Bruk av Nettstedet, Innhold eller Tjenester til å
krenke, tukle med, eller omgå sikkerheten til et datamaskinnettverk, programvare, passord,
krypteringskoder, tekniske beskyttelsessystemer, eller for å på annen måte delta i noen form for
ulovlig aktivitet, eller/ herunder å muliggjøre slik aktivitet for andre, er uttrykkelig forbudt. Apple
beholder eierskapet til alle sine rettigheter til Nettstedet, Innhold, Apple Events og Tjenester, og
med unntak av det som uttrykkelig angitt i denne avtalen, er ingen andre rettigheter eller lisenser til
noe Apple åndsverk gitt eller underforstått.
4.
Konfidensialitet. Med mindre annet er avtalt i denne avtalen samtykker du til at
programvare som er forhåndslansert av Apple, tjenester og/eller hardware (inkludert relatert
dokumentasjon eller materialer) som du har fått tilgang på som Apple-utvikler («Forhåndslansert
Materiale») og enhver informasjon gitt til deg av Apple i forbindelse med Apple Events skal bli

betraktet som og referert til som «Konfidensiell Apple Informasjon».
Uten hensyn til det forutgående omfatter Konfidensiell Apple Informasjon ikke følgende: a)
opplysninger som er av generell karakter og lovlig tilgjengelig for publikum uten at dette har skjedd
på grunn av en feil eller rettsbrudd forårsaket av deg; (b) informasjon som generelt blir gjort
tilgjengelig for allmennheten av Apple; (c) informasjon som er uavhengig utviklet av deg uten at du
har brukt Konfidensiell Apple Informasjon; (d) informasjon som rettmessig er overført/gitt fra en
tredjepart som hadde rett til å overføre eller gi deg slik informasjon uten begrensning; eller (e)
tredjeparts programvare og/eller dokumentasjon som er gitt til deg av Apple og som har lisensvilkår
som ikke pålegger taushetsplikt om bruk eller utlevering av slik programvare og/eller
dokumentasjon. Videre samtykker Apple til at du ikke vil være bundet av de foregående
konfidensialitetsvilkårene med hensyn til teknisk informasjon om Apple forhåndslansert
programvare, tjenester og/eller hardware som er publisert av Apple på WWDC (Apples Worldwide
Developers Conference), bortsett fra at du ikke kan publisere skjermbilder av, skrive offentlige
anmeldelser av, eller redistribuere slike materialer.
5.
Fortielse og Ikke-bruk av Konfidensiell Apple Informasjon. Med mindre annet er
uttrykkelig avtalt eller tillatt skriftlig av Apple, samtykker du til ikke å avsløre, publisere, eller spre
Konfidensiell Apple Informasjon til noen andre enn andre Apple-utviklere som er ansatte og
konsulenter som arbeider for samme enhet som deg og da bare i den grad Apple ikke på annen
måte forbyr slik fremleggelse. Med unntak for slike formål som du som Apple-utvikler er autorisert
for eller annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt eller tillatt av Apple, samtykker du til ikke å bruke
Konfidensiell Apple Informasjon på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, for din egen eller
tredjeparts nytte uten skriftlig godkjenning av en autorisert representant for Apple i hvert enkelt
tilfelle. Videre samtykker du til å ta rimelige forholdsregler for å forhindre uautorisert bruk,
offentliggjøring, publisering, eller spredning av Konfidensiell Apple Informasjon.
Du erkjenner at uautorisert avsløring eller bruk av Konfidensiell Apple Informasjon kan føre til
uopprettelig og betydelig skade for Apple som kan være vanskelig å fastslå. Videre samtykker du i
at Apple har rett til umiddelbart å søke midlertidige forføyninger for å håndheve dine forpliktelser i
henhold til denne avtalen i tillegg til å håndheve andre rettigheter og rettsmidler.
Hvis du er pålagt ved lov, forskrift eller i medhold av gyldig bindende pålegg av en domstol i en
kompetent jurisdiksjon å avsløre Konfidensiell Apple Informasjon, kan du utføre en slik utlevering,
men bare hvis du har varslet Apple før du gjør en slik utlevering og med rimelighet har forsøkt å
begrense offentliggjøring og sørge for at slik informasjon blir beskyttet og behandlet konfidensielt.
En utlevering av informasjon etter forrige setning vil ikke frigjøre deg fra din plikt til å behandle slik
informasjon som Konfidensiell Apple Informasjon.
6.
Konfidensielle Forhåndslanserte Materialer, Lisenser og Restriksjoner. Hvis Apple gir
deg Forhåndslansert Materiale, forutsatt at du etterlever vilkårene og betingelsene i denne Avtalen,
gir Apple deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, rett og lisens til å bruke Forhåndslansert
Materiale bare innenfor de begrensede formålene som er angitt i dette Punkt 6; likevel slik at
dersom slikt Forhåndslansert Materiale er underlagt en separat lisensavtale, samtykker du til at
lisensavtalen som følger med slike materialer, i tillegg til Punkt 4 og Punkt 5 i denne avtalen, også
skal regulere din bruk av Forhåndslansert Materiale. Videre samtykker du til at i tilfelle
uoverensstemmelse mellom Punkt 4 og 5 i denne Avtalen og konfidensialitetsbestemmelsene i
lisensavtalen, skal lisensavtalen ha forrang. Du samtykker til ikke å bruke Forhåndslansert
Materiale til noe annet enn din egen testing og/eller utvikling av et produkt som er designet for å
operere i, sammen med det operativsystemet som det Forhåndslanserte Materiale er laget for å
kunne operere sammen med. Denne avtalen gir deg ikke noen rett eller lisens til å innlemme eller
gjøre bruk av noen Apple åndsverk (inkludert og ikke begrenset til forretningshemmeligheter,
patenter, copyright, varemerker og industriell design) i et produkt. Bortsett fra det som er uttrykkelig
angitt her er ingen andre rettigheter eller lisenser til noe Apple åndsverk gitt eller underforstått. Du
samtykker til ikke å dekompilere, rekonstruere, demontere eller på annen måte omdanne
Forhåndslansert Materiale til lesbar form, og du vil ikke verken helt eller delvis endre, sette i
nettverk, leie ut, lease, overføre, selge eller låne Forhåndslansert Materiale.
7.
Utvikler-innholdslisenser og Restriksjoner. Som Apple-Utvikler, kan du få tilgang til
rettighetsbeskyttet innhold (inkludert, men ikke begrenset til videopresentasjoner og lydopptak)

som Apple gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen ("Innhold"). Innhold skal anses som
Konfidensiell Apple Informasjon, med mindre annet er skriftlig avtalt eller tillatt av Apple. Du kan
ikke dele innholdet med noen, inkludert, men ikke begrenset til, ansatte og konsulenter som
arbeider for samme enhet som deg, uavhengig av om de er Apple-utviklere eller ikke, med mindre
Apple uttrykkelig har gitt tillatelse til noe annet. I henhold til disse vilkårene, gir Apple deg en
personlig og ikke-overførbar lisens til å bruke innholdet for slike formål som en Apple-utvikler er
autorisert for; på det vilkår at du kun kan laste ned én (1) kopi av Innholdet, og slik nedlasting må
være avsluttet innen den tidsperioden Apple har spesifisert for slik nedlasting. Med unntak for det
som er uttrykkelig tillatt av Apple, skal du ikke endre, oversette, reprodusere, distribuere eller skape
avledede verker av Innholdet eller noen del av dette. Du skal ikke leie ut, lease, låne, selge,
viderelisensiere, tildele eller på annen måte overføre rettigheter til Innholdet. Apple og/eller Apples
lisensgiver(e) beholder eierskapet til Innholdet og eventuelle kopier eller deler av dette. Innholdet
er lisensiert, ikke solgt, til deg av Apple for bruk i henhold til denne avtalen, og Apple forbeholder
seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg. Dine rettigheter under denne lisensen, til å
bruke og få tilgang til Innhold, opphører automatisk uten forvarsel fra Apple hvis du unnlater å
overholde noen av disse bestemmelsene.
8.
Kompatibilitetslaboratorium; Utvikler Teknisk Support (UTS). Som Apple-utvikler kan
du få tilgang til Apples programvare og/eller hardware laboratorium for kompatibilitets testing og
utvikling (“Laboratorium”) og/eller utvikler teknisk support hendelser (“UTS Tjenester”) som Apple
kan gjøre tilgjengelig for deg fra tid til annen som et Apple-utvikler gode eller mot at du betaler et
vederlag.
Du samtykker til at all bruk av Laboratorium og UTS-tjenester vil skje i samsvar med Apples
retningslinjer for bruk av slike tjenester, som kan endres fra tid til annen, med eller uten
forhåndsvarsel til deg. Uten hinder av det foregående, kan Apple publisere meldinger om dette på
Nettsiden og/eller sende en e-post til deg med meldinger om slike endringer. Det er ditt ansvar å
gjennomgå Nettsiden og/eller sjekke din e-postadresse som er registrert hos Apple for slike
meldinger. Du samtykker til at Apple ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen
endring eller opphør av slike Tjenester. Som en del av UTS-Services, kan Apple forsyne deg med
visse kodesnutter, eksempelkode, programvare og annet materiale ("Materialet"). Du samtykker til
at alle Materialer som Apple leverer som en del av UTS-Services er lisensiert til deg og du skal
bare bruke disse i henhold til vilkårene og betingelsene som følger Materialet. Apple beholder
eierskapet til alle sine rettigheter, titler og interesser i slike Materialer og ingen andre rettigheter
eller lisenser er gitt, eller skal underforstås, til noen Apple-åndsverk. Du har ingen rett til å kopiere,
dekompilere, rekonstruere, viderelisensiere eller på annen måte distribuere slike Materialer, unntatt
på slik måte som du uttrykkelig har fått tillatelse til i vilkårene og betingelsene som følger
Materialet. DU SAMTYKKER TIL AT NÅR DU BER OM OG MOTTAR TEKNISK STØTTE FRA
UTS-TJENESTENE VIL DU IKKE GI APPLE NOE INFORMASJON, INKLUDERT SLIK
INFORMASJON SOM ER INKORPORERT I PROGRAMVAREN, SOM ER DIN ELLER EN
TREDJEPARTS KONFIDENSIELLE INFORMASJON. DU SAMTYKKER TIL AT ETHVERT
VARSEL, TEGNFORKLARING ELLER MERKE SOM FINNES I SLIK INFORMASJON SOM DU
HAR GITT TIL APPLE SOM GIR UTRYKK FOR DET MOTSATTE SKAL VÆRE UTEN VIRKNING.
APPLE SKAL FRITT KUNNE BRUKE ALL INFORMASJON SOM MOTTAS FRA DEG PÅ ENHVER
MÅTE SOM ANSES PASSENDE, BEGRENSET AV PATENTRETTIGHETER ELLER
OPPHAVSRETT. Apple forbeholder seg retten til å avvise en forespørsel om tilgang til
Laboratorium eller UTS-tjenester når som helst og av hvilken som helst grunn og i så tilfelle vil
Apple kreditere deg den avviste lab- eller supportforespørselen.
9.
Endring; Kommunikasjon. Apple forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å til enhver
tid endre denne Avtalen, inkludert eventuelle regler og retningslinjer. Du vil være ansvarlig for å
gjennomgå og gjøre deg kjent med slike endringer (inkludert nye vilkår, oppdateringer, revisjoner,
tillegg, endringer, og ytterligere regler, retningslinjer, vilkår og betingelser) ("Tilleggsvilkår") som er
kommunisert til deg av Apple. Alle Tilleggsvilkårene er herved innlemmet i denne Avtalen ved
denne henvisningen og din fortsatte bruk av Nettstedet indikerer at du aksepterer eventuelle
Tilleggsvilkår. I tillegg kan Apple sende kommunikasjon til deg fra tid til annen. Slik kommunikasjon
kan være i form av telefonsamtaler og/eller e-post og kan omfatte, men ikke være begrenset til,
medlemsinformasjon, markedsføringsmateriell, teknisk informasjon og oppdateringer og/eller

endringer angående din deltakelse som Apple- utvikler. Ved å godta denne avtalen, samtykker du
til at Apple kan gi deg slik kommunikasjon.
10.
Varighet og Oppsigelse: Apple kan si opp eller suspendere deg som registrert Appleutvikler når som helst etter Apples eget skjønn. Hvis Apple sier deg opp som registrert Appleutvikler, forbeholder Apple seg retten til å etter eget skjønn nekte deg og avslå din søknad om å bli
registrert på nytt. Du kan si opp din deltakelse som registrert Apple-utvikler når som helst, uansett
årsak, ved å varsle Apple skriftlig om at du ønsker å gjøre det. Ved opphør eller, etter Apples
skjønn, suspensjon, vil alle rettigheter og lisenser gitt til deg av Apple, inkludert din rett til å få
tilgang til nettstedet, komme til opphør og du aksepterer å ødelegge enhver Konfidensiell Apple
Informasjon som du besitter. Etter forespørsel fra Apple, samtykker du til å gi Apple bevis for slik
ødeleggelse. Ingen hel eller delvis tilbakebetaling av eventuelle vederlag betalt herunder eller
annet vederlag vil finne sted uansett grunn. Etter opphør av denne Avtalen, vil punktene 1, 3-5, 7
(men bare for en tidsperiode angitt av Apple for slik bruk),10-19 fortsette å gjelde mellom partene.
11.
Apple Uavhengig Utvikling. Ikke noe i denne Avtalen skal være til hinder for Apples rett
til å utvikle, erverve, lisensiere, markedsføre, fremme eller distribuere produkter, programvare eller
teknologi som utfører de samme eller lignende funksjoner som, eller på annen måte konkurrerer
med, andre produkter, programvare eller teknologi som du kan utvikle, produsere, markedsføre
eller distribuere. I fravær av en egen skriftlig avtale som sier det motsatte, står Apple fritt til å bruke
informasjon, forslag eller anbefalinger som du gir til Apple etter denne Avtalen til alle formål,
begrenset av gjeldende patenter eller opphavsrett.
12.
Bruk av Apple Varemerker, Logo, osv. Du samtykker til å følge Apples retningslinjer for
varemerker og opphavsrett som er publisert på: www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html
(“Retningslinjer”), slik disse endres fra tid til annen. Du samtykker til ikke å bruke varemerkene
“Apple,” the Apple Logo, “Mac”, “iPhone,” “iPod touch” eller noen andre varemerker som tilhører
eller som er lisensiert av Apple på noen måte med unntak for slik bruk som uttrykkelig er skriftlig
tillat av Apple i hvert tilfelle eller som er tillatt i henhold til Apples Retningslinjer. Du samtykker til at
enhver goodwill som oppstår på grunn av din tillatte bruk av Apples varemerker skal oppstå til
fordel for og tilhøre Apple.
13.
Ingen Garanti. APPLE OG DETS PARTNERE, DATTERSELSKAP, LEDENDE,
STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE (SAMLET KALT
"APPLE" I FORBINDELSE MED DETTE PUNKT 13 OG 14) LOVER IKKE AT OMRÅDET,
INNHOLD, TJENESTER (INKLUDERT, FUNKSJONALITETEN ELLER FUNKSJONENE TIL
FORUTGÅENDE), LABS, DTS TJENESTER, ELLER ANNEN INFORMASJON ELLER
MATERIALE SOM DU MOTTAR, HERUNDER OGSÅ SOM APPLE DEVELOPER, (SAMLET
ANGITT SOM "TJENESTEN" I FORBINDELSE MED DETTE PUNKT 13 OG 14) VIL VÆRE
NØYAKTIG, PÅLITELIG, AKTUELL, SIKKER, FEILFRI ELLER UAVBRUTT, ELLER AT FEIL VIL
BLI RETTET. TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" OG
TJENESTEN KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. APPLE KAN IKKE GARANTERE AT INNHOLD
(INKLUDERT FILER, INFORMASJON ELLER ANDRE DATA) DU FÅR TILGANG TIL ELLER
LASTER NED FRA TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR VIRUS, FORURENSNING ELLER
DESTRUKTIVE EGENSKAPER. VIDERE GARANTERER APPLE IKKE RESULTATER ELLER
IDENTIFIKASJON ELLER RETTING AV PROBLEMER SOM EN DEL AV TJENESTEN OG APPLE
FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED DETTE. APPLE GIR INGEN
GARANTIER, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT GARANTIER OM
NØYAKTIGHET, UKRENKELIGHET, SALGBARHET OG AT TJENESTEN ER EGNET FOR ET
SPESIELT FORMÅL. APPLE FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR TREDJEPARTERS
HANDLINGER, UNNLATELSER OG GJENNOMFØRING I FORBINDELSE MED ELLER SOM ER
RELATERT TIL BRUK AV TJENESTEN. DU HAR TOTALT ANSVAR OG ENHVER RISIKO FOR
DIN BRUK AV TJENESTEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INFORMASJON
SKAFFET I DEN FORBINDELSE. DITT ENESTE RETTSMIDDEL MOT APPLE I FORBINDELSE
MED MISNØYE MED TJENESTEN ER Å SLUTTE Å BRUKE TJENESTEN. DENNE
BEGRENSNING AV AVHJELP/RETTSMIDDEL ER EN DEL AV AVTALEN MELLOM PARTENE. I
DEN GRAD APPLE GJØR TILGJENGENLIG NOEN FORHÅNDLANSERT PROGRAMVARE,
MASKINVARE ELLER ANDRE PRODUKTER, TJENESTER ELLER INFORMASJON DERTIL

RELATERT TIL DEG SOM APPLE-UTVIKLER FORSTÅR DU AT APPLE IKKE ER FORPLIKTET
TIL Å OPPDATERE, UTBEDRE ELLER KORRIGERE, ELLER Å VARSLE DEG OM EVENTUELLE
PRODUKT- ELLER TJENESTENDRINGER SOM APPLE LAGER, ELLER Å OFFENTLIG
ANNONSERE ELLER INTRODUSERE PRODUKTET (ENE) ELLER TJENESTE I FREMTIDEN.
14.
Ansvarsfraskrivelse. I DEN GRAD GJELDENDE LOVER IKKE ER TIL HINDER FOR
DETTE SKAL IKKE GOOGLE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN PERSONSKADE ELLER ANDRE
TILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE, FØLGESKADER ELLER ERSTATNING UTVOVER DET
SOM VILLE VÆRE NORMALT SOM STRAFF FOR SKADEVOLDER, INKLUDERT OG IKKE
BEGRENSET TIL ERSTATNING SOM FØLGE AV FORSINKET LEVERING, TAP AV
FORTJENESTE, DATA, ELLER GOODWILL, FOR FORRETNINGSFORSTYRRELSER ELLER
ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER SOM
ER RELATERT TIL DENNE AVTALEN ELLER DIN BRUK AV TJENESTEN ELLER AT DU IKKE
KAN BRUKE TJENESTEN, UANSETT ÅRSAK, ENTEN OM DET ER HJEMLET I KONTRAKT,
GARANTI, ERSTATNING (INKLUDERT UAKTSOMHET) PRODUKTANSVAR ELLER ANNET,
SELV OM APPLE ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER,
OG UAVHENGIG AV DET SENTRALE FORMÅL MED NOE BOTEMIDDEL ER FORFEILET. IKKE
UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL APPLES TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG UNDER
DENNE AVTALEN FOR ALLE SKADER (MED UNNTAK FOR DET SOM KAN KREVES MED
HJEMMEL I GJELDENDE LOVER OM PERSONSKADE) OVERSTIGE FEMTI DOLLAR ($ 50,00).
15.
TREDJEPARTS VARSEL OG PRODUKT. Det kan følge egne lisensbetingelser med
tredjepartsprogramvare som Apple leverer til deg fordi du er Apple-utvikler. I så tilfelle regulerer
slike lisensvilkår din bruk av den aktuelle tredjepartsprogramvaren. Dersom tredjeparter og
tredjepartsprodukter omtales i materialer, dokumentasjon, reklame, eller kampanjer som tilbys deg
som er Apple Developer er dette bare ment som informasjon, og innebærer ingen godkjennelse
eller anbefaling av tredjeparten eller tredjepartsprodukter. Alle tredjepartsproduktspesifikasjoner og
beskrivelser er levert av den respektive leverandøren, og Apple skal ikke ha noe ansvar med
hensyn til valg, ytelse eller bruk av disse leverandørene eller produkter. Alle overenskomster,
avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og de
fremtidige brukerne.
16.
Eksportkontroll. Du kan ikke bruke, eksportere eller re-eksportere Konfidensiell Apple
Informasjon som du har mottatt fra Apple, unntatt på slik måte som er lovlig i henhold til
lovgivningen i USA og lovene i jurisdiksjonen der Konfidensiell Apple Informasjon ble mottatt. I
særdeleshet, men ikke begrenset til dette, skal ikke Konfidensiell Apple Informasjon eksporteres
eller reeksporteres (a) inn i et land der USA har handelsforbud (b) til noen på «U.S. Treasury
Department's list of Specially Designated Nationals» eller «the U.S. Department of Commerce
Denied Person's List or Entity List» eller andre lister over forbudte parter. Ved å bli en Appleutvikler eller ved å bruke Konfidensiell Apple Informasjon, garanterer du at du ikke befinner deg i et
slikt land eller på en slik liste. Du godtar også at du ikke vil bruke Konfidensiell Apple Informasjon til
formål som er forbudt i henhold til USAs lovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling,
design eller produksjon av atomvåpen, kjemiske eller biologiske våpen.
17.
Lovvalg. Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med californisk rett (the
laws of the State of California), med unntak av dens lovvalgsregler. Partene forplikter seg videre til
og frafaller enhver innvending mot personlig jurisdiksjon og verneting i følgende forum: US District
Court for Northern District of California, California Superior Court for Santa Clara County, Santa
Clara County Municipal Court, eller andre forum i Santa Clara County, når det gjelder eventuelle
tvister som springer ut av denne avtalen.
18.
Statlige Sluttbrukere. Noe Konfidensiell Apple Informasjon kan bli ansett for å være
“Commercial Items”, slik dette er definert i 48 C.F.R. §2.101, som består av “Commercial Computer
Software” og “Commercial Computer Software Documentation”, slik begge begrep er brukt i 48
C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, slik den kommer til anvendelse. I samsvar med 48 C.F.R.
§12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 til og med 227.7202-4, slik den kommer til anvendelse, blir
Commercial Computer Software og Commercial Computer Software Documentation lisensiert til

«U.S. Government» sluttburkere (a) bare som Commercial Items og (b) bare med slike rettigheter
som gis til alle andre sluttbrukere på samme vilkår som i denne Avtalen. Upubliserte rettigheter
som er reservert i henhold til opphavsrettslovgivningen i USA.
19.
Diverse. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with
respect to its subject matter and supersedes all prior or contemporaneous understandings
regarding such subject matter. No addition to or removal or modification of any of the provisions of
this Agreement will be binding upon Apple unless made in writing and signed by an authorized
representative of Apple. The parties hereto confirm that they have requested that this Agreement
and all attachments and related documents be drafted in English. Les parties ont exigé que le
présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
Ingen forsinkelse eller unnlatelse av å iverksette tiltak i henhold til denne Avtalen vil utgjøre en
fraskrivelse, med mindre fraskrivelsen uttrykkelig er angitt skriftlig og undertegnet av en behørig
autorisert representant for Apple, og ingen enkelt fraskrivelse vil utgjøre en vedvarende eller en
ytterligere fravikelse. Denne avtalen vil forplikte dine rettsetterfølgere, men du kan ikke overdra
avtalen, helt eller delvis, uten skriftlig godkjenning av en autorisert representant for Apple. Enhver
overdragelse som ikke oppfyller dette er ugyldig. Hvis noen bestemmelse er funnet å være uten
rettskraft eller ugyldig, skal denne bestemmelsen begrenses og elimineres i minst mulig grad slik at
denne Avtalen ellers skal forbli i full kraft og være mulig å håndheve. Denne Avtalen utgjør hele
avtalen mellom partene med hensyn til dens innhold og erstatter alle tidligere eller samtidige
forståelser av det samme. Ingen tillegg til eller fjerning eller endring av noen av bestemmelsene i
denne Avtalen vil være bindende for Apple med mindre den/de er skriftlig og undertegnet av en
autorisert representant for Apple. Partene bekrefter at de har bedt om at denne avtalen og alle
vedlegg og relaterte dokumenter skal skrives på engelsk. Les parties ont exigé que le présent
contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais
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