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Terms and Conditions of Sale - National Instruments
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN
Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National
Instruments Sweden AB ("NI") vid Kundens köp av hårdvara (”Hårdvara”) och/eller
licensiering avseende användning av mjukvara (”Mjukvara”) (tillsammans ”Produkter”) från
NI liksom utbildning, service och support avseende Hårdvara och Mjukvara (”Tjänster”) från
NI.
NI är ett dotterbolag till National Instruments Corporation, Delaware med adress 11500 North
Mopac Expressway Austin, Texas 78759 USA, eller om tillämpligt annat NI anknutet bolag
som kan identifieras på anbudet, ordern, orderbekräftelsen eller fakturan (”National
Instruments Corporation”). I de fall dessa Villkor innehåller en referens till National
Instruments Produkter, tjänster, teknologier, varumärke eller immateriella rättigheter
innefattar detta en referens till både NI och National Instruments Corporation.
National Instruments Produkter (”Produkter”) och tjänster (”Tjänster”) är kommersiellt
tillgängliga, standardiserade lagerprodukter och tjänster som säljs till kunder verksamma inom
ett flertal olika branscher. Detta medför att varken Produkterna eller Tjänsterna är utvecklade,
testade eller anpassade för varje specifik slutanvändare.
Mjukvara licensieras till varje slutkund i enlighet med vad som anges i det, för mjukvaran vid
var tid, tillämpliga licensavtalet. Den aktuella versionen av licensavtalet finns tillgängligt på
http://www.ni.com/legal/license/. Genom beställning från NI bekräftar Kunden att den har
läst, och accepterar att bli bunden av Licensavtalet.
DESSA VILLKOR GÄLLER MELLAN NI OCH KUNDEN OM INTE NI OCH KUND I
FÖRHÅLLANDE TILL EN SPECIFIK BESTÄLLNING ELLER KÖP HAR INGÅTT ETT
SEPARAT SKRIFTLIGT AVTAL AVSEENDE DET AKTUELLA KÖPET ELLER
BESTÄLLNINGEN. Kunden godtar genom sin order att bli bunden av dessa Villkor.
KUNDEN ACCEPTERAR HÄRMED ATT INGA AV KUNDEN TILLHANDAHÅLLNA
VILLKOR (VARA SIG DE FRAMGÅR AV KUNDENS STANDARDVILLKOR,
SPECIFICERAS I AKTUELL BESTÄLLNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SKA GÄLLA
MELLAN PARTERNA. FÖR DET FALL KUNDEN INTE GODTAR DESSA VILLKOR
BER VI, NI, DENNE DÄRFÖR ATT OMEDELBART UNDERÄTTA NI OM DETTA
SAMT RETURNERA DEN KÖPTA PRODUKTEN TILL NI OANVÄND I DESS
ORIGINALFÖRPACKNING.
1. Produkternas avlämnande, äganderättsövergång samt leveransvillkor
Produkterna avlämnas till Kund (och därmed övergår risken för Produkterna) när
Produkten levereras från NI:s fabrik, varulager eller samarbetspartner. NI förbehåller sig
dock äganderätten till Produkterna intill dess att Kunden erlagt full betalning för dessa. För
det fall att leverans sker innan full betalning erlagts skall således äganderättsförbehåll gälla
för Produkterna tills dess full betalning erlagts till NI. Utan att det påverkar tidpunkten för
varans avlämnande, ansvarar NI för leverans av beställningar inom Sverige, Kunden är
dock ansvarig att betala de eventuella kostnader för leverans och hantering som framgår av
fakturan. För det fall Kunden väljer att ordna med leverans, eller varan beställs från, eller
ska levereras till annat land än Sverige, så är kunden ansvarig för att samtliga nödvändiga
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åtgärder (t.ex. i förhållande till olika tullmyndigheter) vidtas. Leveranstidpunkt angiven av
NI är endast att betrakta som en uppskattning, och NI accepterar därmed inget ansvar för
det fall varan levereras senare. Inga leveranser sker till Kunder med förfallna och obetalda
fakturor. Krav från Kunden i anledning av bristande leverans lämnas utan avseende om de
inte skriftligen lämnas till NI inom fyrtiofem (45) dagar från leveransdagen.
2. Skatter
Produkternas priser anges exklusive mervärdesskatt och alla andra tillkommande skatter
och avgifter (”Skatter”). För det fall Kund är undantagen skattskyldighet i något fall måste
det meddelas NI vid tidpunkten för beställning.
3. Priser och betalning
Om ej annat har angivits i offerten eller skriftligen överenskommits mellan Parterna gäller
en offert trettio (30) dagar från dagen för utfärdandet. Samtliga priser anges i svenska
kronor (SEK), exklusive Skatter. Såvida NI ej godkänt att Kunden erhåller kredit skall
Kunden erlägga full betalning vid beställning, mot förskottsbetalning. Om NI godkänner
att Kunden erhåller kredit skall betalning erläggas senast trettio (30) dagar efter det datum
som angetts på fakturan. NI har rätt att när som helst återkalla Kunds erhållna kredit. På
belopp som inte erlagts på förfallodagen utgår, intill dess full betalning erlagts,
påminnelseavgift och dröjsmålsränta per dag beräknad på obetalt belopp med en månatlig
räntesats motsvarande referensräntan plus 1,5 procent. Vid beställning av flera enheter
kommer respektive enhet att faktureras vid avsändande. Faktureringsrutiner begärda av
Kunden vilka inte överensstämmer med NI standardrutiner för fakturering kan debiteras
Kunden med en 5 % faktureringsavgift jämte de eventuella belopp NI kan tvingas betala
till myndigheter för Kundens räkning.
4. Beställning
Varje beställning skall godkännas av NI vilket sker när NI har registrerat en beställning.
Beställning kan göras med e-mejl via NI:s hemsida www.ni.com/store, per post eller
telefax. Vid beställning bör följande information anges: produktnamn och eventuell
version, artikelnummer, antal, leveransadress med gatuadress, fakturaadress,
telefonnummer och godsmottagare, samt organisationsnummer. NI kan ogiltigförklara en
beställning om Kunden lämnar felaktiga eller missvisande uppgifter. En ändrad beställning
är inte bindande för NI såvida den ej skriftligen godkänts av NI. NI förbehåller sig rätten
att skjuta upp eller annullera en Beställning utan någon skyldighet mot Kunden om
Kunden har utestående skulder till NI eller på annat sätt inte bedöms kreditvärdig.
5. Äganderätt till immateriella rättigheter
NI bibehåller äganderätten till immateriella rättigheter i förhållande till Produkterna, och
sådana som uppstår som ett resultat av utförda Tjänster, inklusive kundanpassning som
tillhandahållits av NI. Inget i dessa Villkor ger Kund någon rätt till äganderätt eller
licensrättigheter till sådana immateriella rättigheter.
6. Mjukvara
Mjukvara är licensierad till Kunden i enlighet med det licensieringsavtal som tillhandahålls
tillsammans med mjukvaran, eller, för det fall sådant avtal saknas (eller av annan
anledning inte tillhandahålls), i enlighet med villkoren i ”National Instruments Software
Licensing
Agreement”
i
den
version
som
finns
tillgänglig
på
http://www.ni.com/legal/license/ vid tidpunkten för ordern. All mjukvara är licensierad och
äganderätten kvarstår hos aktuell licensgivare.
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7. Icke NI-produkter
Förutom att sälja egna produkter återförsäljer även NI Produkter tillverkade av tredje part
som inte är försedda med NI:s varumärke eller namn (”Icke NI-produkter”). Icke NIprodukter kan eventuellt inte repareras, underhållas eller testas av NI, Kund kan därför
behöva vända sig till tillverkaren för service eller eventuella garantikrav. I den utsträckning
som tillåts enligt tvingande lag frånsäger sig härmed NI från allt ansvar (inklusive
garantiansvar, och felansvar enligt köplagen) för Icke NI-produkter, och har vidare ingen
skyldighet att ge support i anledning av dessa produkter. Avsnitten Garanti, och NI:s
ansvar vid fel nedan är således inte tillämpliga på Icke NI-produkter.
8. Tjänster
I tillägg till Villkoren och bestämmelserna i detta Avtal är Tjänster tillhandahållna av NI
reglerade av eventuella tjänsteavtal eller tjänstebeskrivningar som överenskommits
skriftlig mellan NI och Kund, eller ”NI service terms and conditions” vilka finns
tillgängliga på ni.com/legal/serviceterms.
9. Garanti, produkter
NI lämnar nedanstående garanti på Hårdvaran i Produkterna (”Hårdvarugaranti”) under en
tid av ett (1) år från den dag då NI ställer ut faktura (eller liknande) till Kunden
("Fakturadagen"). Garantin avser brister i material eller utförande av Produkterna för det
fall dessa brister innebär att Produkten inte överensstämmer med de specifikationer som då
publicerats av NI.
Under nittio (90) dagar från Fakturadagen lämnar NI följande garanti avseende mjukvaran
i Produkterna (”Mjukvarugarantin”): (i) de kommer i allt väsentligt fungera enligt bifogad
skriftlig dokumentation, i den form den mottagits från NI, och (ii) det medium på vilket
mjukvaran finns registrerad kommer vid normal användning och service att vara fritt från
brister i material och utförande.
NI:s åtagande enligt Hårdvarugarantin och Mjukvarugarantin är begränsat enligt nedan:
Om NI erhåller ett skriftligt meddelande från Kunden under garantitiden om fel eller
brister i NI:s produkter kan NI ensidigt välja att, antingen (i) reparera eller byta ut den
aktuella Produkten (ii) utföra omleverans av den levererade Tjänsten, eller (iii) återbetala
eventuella belopp som Kunden erlagt i förhållande till Produkten eller Tjänsten. För det
fall NI väljer att reparera eller byta ut Produkten kan NI använda nya eller renoverade delar
eller produkter förutsatt att dessa är likvärdiga med nya produkter avseende prestanda och
pålitlighet samt att dessa delar eller produkter även funktionsmässigt är likvärdiga med den
urspungliga delen eller produkten.
Vid ett eventuellt byte av en licensierad mjukvaruprodukt kommer den nya mjukvaran att
omfattas av den ursprungliga garantitiden eller nittio (90) dagar om detta innebär att
garantiperioden förlängs. Kunden måste erhålla ett godkännandenummer för retur av
material (”GFR”) från NI innan Kunden returnerar Produkter till av NI anvisat service
center enligt garantin.
Kunden står för samtliga transportkostnader för Produkter som skickas till det anvisade NI
service centret, och NI står för transportkostnaden avseende reparerade Produkter. Om NI,
efter att ha undersökt och testat en returnerad Produkt, finner att denna inte är defekt,
kommer Kunden att informeras och Produkten återsänds då på Kundens bekostnad.
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Kunden skall i sådana fall erlägga betalning till NI för undersökning av Produkten.
Garantin upphör att gälla om Produktens fel eller brister har uppstått till följd av
olyckshändelse, missbruk, felaktig tillämpning, modifiering, att Kunden kalibrerat fel, att
Kunden har använt sig av en mjukvara från tredje man och denna inte är avsedd att
användas med mjukvara från NI, att oriktig hård- eller mjukvarunyckel använts eller att
obehörigt underhåll eller reparationer utförts.
10. Hävning, rätt att returnera Produkter och ändrade beställningar
Kunden kan, med iakttagande av bestämmelserna i detta Avtal, inom trettio (30) dagar från
Fakturadatum returnera Produkterna, förutsatt att dessa inte är Icke NI-Produkter och i
övrigt av standardkaraktär. För att täcka NI:s kostnader skall Kunden då erlägga en
returavgift till NI på femton (15) procent av Produktens pris. Kunden äger ej rätt att
returnera Produkter sedan perioden om trettio (30) dagar har löpt ut. Kunden måste erhålla
ett GFR från NI innan Kunden returnerar Produkter till NI.
Om förpackningen är skadad eller öppnad (eller i de fall Kund inte erhållit ett GFR) godtas
ej returen. Vidare skall reklamationer angående felleverans eller transportskadat gods
komma NI tillhanda inom tio (10) dagar efter Fakturadatum. NI står då för eventuella
kostnader i samband med utbyte av Produkt.
11. Begränsning av garantin
Produkterna och Tjänsterna tillhandahålls, såvida ej annat uttryckligen angivits ovan, i
befintligt skick utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantiutfästelser
avseende Produkterna eller Tjänsterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till,
underförstådda garantiutfästelser avseende säljbarhet, lämplighet för visst ändamål,
äganderätt eller frånvaro av rättighetsintrång eller annan garantiutfästelse som kan följa av
handelsbruk eller försäljningsform. NI lämnar inga utfästelser, garantier eller åtaganden
beträffande användningen av eller utfallet av användningen av Produkterna eller
Tjänsterna. Detta gäller i fråga om precision, noggrannhet, tillförlitlighet eller i annat
avseende och ingen garanti utgår heller för att produkterna fungerar utan störningar eller
fel. NI fråntar sig uttryckligen allt ansvar för eventuella garantiutfästelser som inte anges i
dessa Villkor.
12. Ansvarsbegränsningar
NI ansvarar endast enligt dessa Villkor. Ansvarsbegränsningen gäller även för NI:s
licensgivare, återförsäljare och leverantörer (samt alla anställda vid dessa företag). NI samt
NI:s licensgivare, återförsäljare och leverantörer ansvarar ej för skada som uppkommer till
följd av Kundens användning av Produkterna. NI samt NI:s licensgivare, återförsäljare och
leverantörer svarar inte heller i något fall för direkt eller indirekt skada, oförutsedda,
typiska eller följdskador, för utgifter, utebliven vinst, uteblivna inbesparingar, avbrott i
verksamheten eller eventuella andra skador som följer av användningen av Produkterna,
eller av att dessa inte kan användas. Denna begränsning gäller även om NI eller dess
licensgivare, återförsäljare och leverantörer har upplysts om att sådana skador skulle kunna
uppstå. Kunden är införstådd med att gällande priser och licensavgifter för Produkterna
avspeglar denna fördelning av ansvaret. Skulle dock ej ovan angivna ansvarsbegränsning
kunna upprätthållas på grund av att en behörig domstol, genom ett slutligt avgörande som
inte kan överklagas, fastställer att NI:s Produkter som sålts till eller där licens upplåtits till
en Kund varit behäftad med brister och direkt orsakat skada, skall NI:s ansvar för
egendomsskada inte i något fall överstiga det högsta av beloppen femtio tusen Euros (EUR
50 000) eller de avgifter som erlagts för den enskilda Produkt som orsakat denna skada.
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13. Viktiga begränsningar vid användning av NI:s Produkter
1.

NI:s Produkter är inte, i fråga om komponenter eller utprovning, utformade för den grad av
tillförlitlighet som är lämpad för användning vid eller i anslutning till system i flygmiljö,
för nukleär energi, kirurgiska implantat eller för att utgöra kritiska komponenter i
livsuppehållande system av något slag, dvs. där bristande funktion rimligen kan förväntas
orsaka betydande skada på egendom, miljö eller människor.

2.

Mjukvaruprodukternas tillförlitlighet kan vid varje tillämpning, inklusive de som nämnts
ovan, påverkas negativt av ogynnsamma faktorer. Detta inklusive, men inte begränsat till,
förändringar i elförsörjningen, bristande datorfunktion, olämpliga dataoperativsystem,
olämplig kompilerings- eller utvecklingsmjukvara som används för att utveckla en
tillämpning, installationsfel, kompatibilitetsproblem för mjuk- eller hårdvara, elektronisk
övervaknings- eller kontrollapparatur som fungerar dåligt eller inte alls, övergående fel på
elektroniska system (hård- och/eller mjukvara), icke avsedd användning eller felaktig
användning eller fel begångna av användaren eller av den som utformar tillämpningen
("Systemfel"). Ingen tillämpning där ett Systemfel skulle ge upphov till risk för skada på
egendom eller person (inklusive risk för kroppsskada och dödsfall) får, på grund av risken
för Systemfel, enbart vara beroende av ett slags elektroniskt system. Användare eller den
som utformar en tillämpning måste, för att undvika skada på egendom, kroppsskada eller
dödsfall, vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot Systemfel. Detta
inklusive, men inte begränsat till, användning av reservsystem eller
avstängningsfunktioner. Varje slutanvändarsystem är särskilt anpassat och skiljer sig från
de plattformar på vilka NI genomfört tester. En användare eller den som utformar en
tillämpning kan använda produkterna från NI i förening med andra produkter på ett sätt
som inte utvärderats eller övervägts av NI. I så fall är användaren eller den som utformar
tillämpningen, närhelst sådana produkter är integrerade i ett system eller i en tillämpning,
den som i sista hand ansvarar för att granska och kontrollera att produkterna från NI är
lämpliga för avsett ändamål. Detta inklusive, men utan begränsning till, att sådana system
eller tillämpningar är rätt utformade och använder rätt processer och säkerhetsnivåer.

3.

Om och i den utsträckning som NI:s ansvar för Produkterna, vid i denna punkt avsedda
speciella användningen, inte kan begränsas, accepterar Kunden ansvar för, och samtycker
till att ersätta, befria och hålla NI skadelöst från, allt eller något ansvar, skadestånd, krav,
eller tvist hänförlig till krav som ställs mot NI med anledning av i denna punkt avsedd
speciell användning av Produkterna.

14. Force majeure
NI skall vara undantaget från ansvar för eventuella förseningar eller bristande funktion som
orsakas av faktorer som inte rimligen kan kontrolleras av NI, exempelvis terrorhandlingar,
myndighetsföreskrifter eller -beslut, ny eller förändrad lagstiftning, naturkatastrofer,
störningar av transporter eller oförmåga att skaffa erforderlig arbetskraft och material
(”Force Majeure”). Om NI helt eller delvis inte kan fullgöra sina åligganden på grund
Force Majeure, kan NI häva en beställning utan ansvar gentemot Kunden.
15. Intrång i immateriell rätt
NI skall, om det vid eventuell tvist påstås att Produkterna eller Tjänsterna eller någon del
därav inkräktar på ett i Europeiska Unionen eller Förenta staterna registrerat patent,
upphovsrätt eller varumärke, på egen bekostnad föra sådan talan. Detta förutsätter att
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Kunden omedelbart meddelar NI då han får kännedom om sådant förestående yrkande och
till fullo samarbetar med NI vid denna tvist samt att talan inte förs avseende en Produkt
eller Tjänst som har använts i kombination med annan utrustning eller delar som inte har
tillverkats av NI, eller att Produkten eller Tjänsten har modifierats. Vidare förutsätts att
Kunden har använt Produkten eller Tjänsten i enlighet med instruktioner och anvisningar
som tillhandahållits av NI och att inte NI har modifierat Produkten eller Tjänsten i enlighet
med Kundens önskemål (detta inkluderar inkorporering av mjukvara och hårdvara i
Produkt eller Tjänst). Om ovan är uppfyllt samt Kunden ger NI de bemyndiganden, det
bistånd och de upplysningar NI behöver för att kunna försvara sig emot eller bilägga
sådana krav, skall NI erlägga eventuell slutlig skadeståndsersättning vid sådan process och
ersätta eventuella utgifter Kunden på skriftlig begäran av NI ådrar sig. NI skall dock inte
kunna ställas till ansvar för en uppgörelse som ingåtts utan dess skriftliga medgivande i
förväg. Om Produkterna eller Tjänsterna anses innebära ett rättighetsintrång och Kundens
användning av dem därför förbjuds, skall NI, efter eget bestämmande, antingen (i) för
Kundens räkning förvärva rätten att använda produkterna, (ii) byta ut Produkterna eller
Tjänsterna mot andra som inte medför något rättighetsintrång eller (iii) avlägsna de
Produkter eller Tjänster som medför rättighetsintrång och återbetala vad Kunden betalat
för dem. I händelse av att NI väljer att agera enligt (ii) eller (iii) ska Kunden returnera
Hårdvaran till NI och avsluta användandet av Mjukvaran eller Tjänsten. Utöver vad som
angivits ovan har NI inget ansvar för intrång i immateriell rätt. Denna begränsade rätt till
ersättning gäller istället för eventuella andra garantier mot rättighetsintrång enligt lag eller
annan bestämmelse.
Oavsett vad som ovan angetts har NI inget ansvar för påstått (eller bekräftat) intrång i
immateriell rätt avseende Produkter eller Tjänster utanför de geografiska gränserna av
USA, Kanada, Mexiko, Japan, Australien, Schweiz, Norge, Storbritannien eller den
Europeiska Unionen.
För det fall det enligt NI:s rimliga uppfattning föreligger risk att talan om intrång i
immateriell rättighet kommer att föras mot Produkt eller Tjänst har NI rätt att, i syfte att
minska eller eliminera eventuellt skadeståndsanspråk, (i) säkerställa rätten för Kunden att
använda Produkten eller Tjänsten, (ii) ersätta Produkten eller Tjänsten med liknande
Produkt eller Tjänst, eller (iii) återbetala de belopp som erlagts av Kunden avseende
Produkten eller Tjänsten. För det fall NI väljer att agera enligt (ii) eller (iii) ska Kunden
omedelbart returnera Produkten eller Tjänsten till NI.
16. Godkännande och tillämplig lag
Skulle någon del av Villkoren ändraseller justeras av NI, vilket ska ske skriftligt, innebär
detta inte att någon annan del av Villkoren skall anses vara ändrade eller justerade.
Beträffande alla beställningar som har godkänts av NI skall tvister som uppstår i samband
med dessa Villkor regleras enligt svensk rätt utan beaktande av svenska lagvalsregler. I
detta fall skall tvist avgöras i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.
17. Tjänster, begränsad garanti
NI garanterar att Tjänsterna utföres på ett bra och fackmannamässigt sätt. Förutom vad
som uttryckligen framgår i förevarande mening, utfäster NI varken några uttryckliga eller
underförstådda garantier avseende Tjänsterna innefattande men inte begränsat till (a) någon
garanti hänförlig till tredjepartsprodukt eller (b) någon garanti hänförlig till resultatet av
Tjänsterna eller resultaten av någon rekommendation som NI må göra, inkluderande utan
begränsning några underförstådda garantier avseende utförande, säljbarhet, lämplighet,
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icke-intrång eller lämplighet för ett särskilt syfte av någon av leveranserna eller av något
system som kan resultera från tillämpningen av någon rekommendation som NI kan
tillhandahålla. För att erhålla garantiåtgärder, måste brist i Tjänsterna skriftligen
reklameras till NI inom 90 dagar efter Tjänsternas avslutande. Ansvarsbegränsning. NI är
inte ansvarig för någon oförutsedd-, indirekt-, särskild- eller följdskada som härrör från
Produkt eller i samband med Tjänsterna tillhandahållna av NI, inkluderande utan
begränsning till förlorad nytta av Produkterna eller någon annan mjukvara eller data,
inkluderande oförmåga att erhålla ett särskilt resultat, även om NI har blivit upplyst om
möjligheten för sådana skador eller till och med om skadan är det direkta resultatet av en
anvisning eller förslag av NI. Förutom gällande krav grundade på att Tjänsterna orsakat
kroppsskada (inkluderande dödsfall), skall NI:s totala ansvar härrörande från eller i
samband med händelse eller serie av sammanhängande händelser i samband med
Tjänsterna inte överstiga det högre av femtiotusen Euros (EUR 50 000) eller summan av de
avgifter som betalats med anledning av det separata skriftliga avtal som tecknats mellan
Kunden och NI. Ovan angivna villkor fördelar ansvaret med anledning av det separata
skriftliga avtal som träffats mellan Kunden och NI. NI:s prissättning återspeglar denna
fördelning och begränsning av ansvaret. Högriskaktiviter. Kunden är medveten om och
samtycker till att NI inte har testat eller certifierat sina Tjänster för bruk i
högrisktillämpningar inkluderande medicinska, eller livsuppehållande system, kärnkraft,
mass- och flygtransportkontroll, eller några andra potentiellt kritiska användningsområden
avseende liv och gör inga utfästelser att Tjänsterna är lämpliga för några
högriskanvändningsområden. Skadestånd. Kunden accepterar ansvar för, och samtycker
till att försvara, ersätta, befria och hålla NI skadelöst från ansvar, skadestånd, krav, eller
tvist hänförlig till (i) Kundens underlåtenhet att erhålla relevant licens, immateriella
rättigheter, eller några andra tillstånd som krävs för att ge support till någon av
Produkterna eller NI:s utförande av Tjänsterna, inkluderande men inte begränsat till, rätten
att framställa några kopior eller reproduktioner av någon Kundtillhandahållen mjukvara,
(ii) några felaktiga uppgifter avseende existensen av exportlicens eller lämplighet för
export av mjukvara eller andra material utan tillstånd eller (iii) NI:s ansvar för Tjänsterna
vid högriskaktiviteter i den mån ansvaret inte kunnat begränsas enligt ovan.
18. Ogiltighet av viss bestämmelse
Om någon av bestämmelserna i dessa Villkor helt eller delvis skulle vara ogiltig, skall
sådan bestämmelse, eller del därav, till den del den är ogiltig inte anses vara del av dessa
Villkor, giltigheten av bestämmelserna i övrigt skall dock inte påverkas och den ogiltiga,
icke verkställbara eller motsägande Parten, Villkoret eller bestämmelsen ska jämkas av en
behörig domstol så att den i möjligaste mån speglar intentionerna i detta Avtal. Om någon
ogiltig bestämmelse skulle vara giltig förutsatt att någon del av den skulle tas bort eller
ändras, skall den bestämmelsen gälla med den ändring som behövs för att ge bestämmelsen
den kommersiella betydelse som avsågs när den intogs i dessa Villkor.
19. Uppdatering
NI förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Sådan ändring träder i kraft när de
uppdaterade villkoren har publicerats på http://www.ni.com/legal/termsofsale/. De Villkor
i kraft vid tidpunkten för köp av Produkt eller Tjänst ska dock även fortsätta gälla i
förhållande till den Produkten eller Tjänsten.
20. Exportbestämmelser
Produkterna kontrolleras i enlighet med U.S. Export Administration Regulations (15 CFR
Part 730 et. seq.) samt andra tillämpliga exportbestämmelser i USA och EU. NI och
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Kunden är överens om att Kunden inte skall exportera, vidareexportera eller överföra
Produkterna på något sätt till någon förbjuden destination, organisation eller individ, utan
tillämplig(a) exporttillstånd från relevant myndighet i USA eller europiska länder.
Produkter får inte exporteras eller återexporteras till länder där sanktioner har införts av
myndigheterna i USA (dessa länder är för närvarande Kuba, Iran, Nord Korea, Sudan, och
Syrien, denna lista kan dock komma att bli föremål för förändring). Kunden åtar sig
härmed att agera i enlighet med de exportlagar och handelsembargon införda av alla
tillämpliga länder och att inte exportera, åter-exportera eller överföra Produkter utan de
nödvändiga licenserna, vilket inkluderar export åter-export-licens från myndigheterna i
USA. Produkter kan även behöva sådant tillstånd före det att de returneras till NI.
Utställande av offert, orderbekräftelse, eller GFR innebär inte att det föreligger ett tillstånd
att exportera Produkt eller Tjänst. Kunden bekräftar härmed att föremål för några
begränsningar att ta emot Produkter, och att inga Produkter kommer att vidareförsäljas till
någon som är upptagen på OFAC’s lista eller på BIS’s Denied Persons List. Entity List, or
Unverified List eller annan motsvarande lista. NI förbehåller sig, utan några skyldigheter
mot Kunden, rätten att vägra, återkalla eller häva en order för det fall NI har anledning att
misstänka att aktuell leverans skulle stå i strid med exportlagar eller handelsembargon. För
mer information och för att begära relevant import klassificering koder (d.v.s. HTS) export
klassificering koder (d.v.s. ECCN) och annan information avseende import/ export se,
ni.com/legal/export-compliance.
21. Personuppgifter. Kunden accepterar att för det fall Kundens anställda - eller andra som
Kund utsett att agera på Kunds vägnar gentemot NI - inte tillåter att NI behandlar de
personuppgifter som NI anser vara behövliga, så kan inte NI motta beställning, utföra
service eller på annat sätt agera gentemot Kund.
22. Konsumentskydd. För det fall Kunden (vilket endast får ske efter godkännande från NI)
vidareförsäljer Produkt eller Tjänst till slutanvändare som är konsumenter åtar sig Kunden
att uppfylla samtliga förpliktelser som åläggs Kund genom tillämplig
konsumentlagstiftning. Kund ska ersätta NI för all skada som drabbar NI till följd av att
Kund inte uppfyllt sådana åtaganden. Till undvikande av missförstånd ovan förpliktelse för
Kund gäller även om Kund vidareförsäljer till konsument utan godkännande från NI.
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