
Slutbrugerlicensaftale 

  

VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT 

  

Denne slutbrugerlicensaftale er en juridisk aftale mellem dig og Brother Industries, Ltd. (“Brother”, 

“vi” eller “vores”), , der omhandler din brug af Brother-softwaren “iPrint&Scan” (herunder tilknyttede 

materialer eller dokumenter), der leveres med denne slutbrugerlicensaftale (“SOFTWARE”). Hvis du 

accepterer, at du er juridisk forpligtet til at overholde vilkårene i denne slutbrugerlicensaftale, kan du 

bruge softwaren i henhold til betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale. Hvis du ikke kan acceptere 

vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale, opnår du ikke licens til SOFTWAREN. I så fald 

må du ikke bruge SOFTWAREN. 

  

■Vilkår og betingelser. 

  

1. Ejerskab. 

  

Alle rettigheder, adkomst og interesse i og til SOFTWAREN (herunder alle ophavsrettigheder og andre 

immaterielle rettigheder heri) ejes af Brother eller Brothers leverandører. SOFTWAREN gives i licens, 

den sælges ikke. 

  

2. Licenstildeling. 

  

2.1 Brother overdrager dig en ikke-eksklusiv licens til at installere og anvende kopien af 

SOFTWAREN i dine enheder, i det omfang det er nødvendigt for den tiltænkte brug af de Brother-

produkter (inklusive, men ikke begrænset til printer produkter), som denne SOFTWARE anvendes til 

(“Brother-maskine”). 

  

2.2 Brother giver desuden licens til at lave én kopi af SOFTWAREN, der dog udelukkende må benyttes 

til arkivering og som sikkerhedskopi. En sådan kopi skal også reproducere alle meddelelser om 

ejendomsrettigheder og immaterielle ejendomsrettigheder fra originalen. 

  

2.3 Bortset fra de rettigheder, der udtrykkeligt er tilladt under afsnittene 2.1 og 2.2 ovenfor, eller i det 

omfang, at du i lovmæssig forstand har ret til det (og en sådan ret ikke kan ophæves ved forbehold), 

må du ikke (i) kopiere SOFTWAREN (inklusive tilknyttede dokumenter og materialer inkluderet i 

SOFTWAREN så som, men ikke begrænset til, dokumenter, billeder, illustrationer og film leveret af 



Brother), (ii) modificere SOFTWAREN, (iii) foretage reverse engineering, disassemblering, 

dekompilering eller anvende SOFTWAREN til oprettelse af afledte produkter eller (iv) udleje, 

underlicenser, overdrage (bortset fra det nævnte i afsnit 3) eller lease SOFTWAREN. 

  

3. Overførsel. 

  

SOFTWAREN må overdrages til enhver person, dog forudsat, at SOFTWAREN, når den overdrages, 

skal overdrages sammen med alle opdateringer og tilknyttede materialer og dokumenter, der er leveret 

til dig af eller på vegne af Brother, og under forudsætning af, at den pågældende person over for Brother 

bekræfter sin accept af denne slutbrugerlicensaftale vedrørende sådan Software. Desuagtet det 

foregående må du ikke levere nogen kopi af SOFTWAREN, du måtte have lavet, til en sådan person i 

henhold til afsnit 2.2.  Ved overdragelsen skal du slette alle kopier af SOFTWAREN, der er lavet af 

dig, og/eller som findes på nogen enhed i din besiddelse eller under din kontrol.  Reklamationsretten 

kan ikke overdrages. 

  

4. ANSVARSFRASKRIVELSE 

  

I DEN UDSTRÆKNING SOM LOVEN TILLADER DET, STILLES SOFTWAREN TIL 

RÅDIGHED "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER 

AF NOGEN ART, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, UDTRYKKELIGE ELLER 

UNDERFORSTÅEDE. BROTHER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT UNDERFORSTÅEDE 

GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, 

IKKE-KRÆNKELSE OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 

  

5. Ansvarsbegrænsning. 

  

BROTHER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TABT 

FORTJENESTE, TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER, TAB AF BRUG AF DATA, 

DRIFTSAFBRYDELSE ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER PØNALE, 

EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF 

BRUG, MANGLENDE EVNE TIL BRUG ELLER SOM RESULTAT AF BRUGEN AF 

SOFTWAREN, HVAD ENTEN DET MÅTTE VÆRE I HENHOLD TIL KONTRAKT, 

ERSTATNINGSRET ELLER ANDET. DIN BRUG AF SOFTWAREN ER HELT PÅ EGEN RISIKO. 

HVIS SOFTWAREN VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅTAGER DU DIG AT BETALE FOR ALLE 

OMKOSTNINGER FOR SERVICERING, REPARATION ELLER UDBEDRING OG, I DET 

OMFANG LOVEN TILLADER DET, ACCEPTERER DU AT GIVE UBETINGET AFKALD PÅ 

ALLE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER, DU HAR OVER FOR 

BROTHER VED EN SÅDAN DEFEKT. Uanset ovenstående, har disse betingelser ikke til formål at 



begrænse de lovmæssige rettigheder for en forbruger, der ikke kan frafaldes i henhold til gældende 

lovgivning. 

  

6. Omkostning, gebyr der pådrages i forbindelse din brug af SOFTWAREN. 

  

Du accepterer og forstår, at tjeneste(r), som gøres tilgængelige via SOFTWAREN, kan stilles til 

rådighed igennem enhver netværkskommunikation og en hvilken som helst skyserver, der betjenes af 

Brother eller dennes leverandører ("Server"), og derfor vil ethvert kommunikationsgebyr, vedrørende 

din anvendelse af denne SOFTWARE, i forbindelse med brug af et sådant netværk og Server, skulle 

betales af dig. Ud over ovenstående gebyrer er du alene ansvarlig for alle omkostninger eller udgifter, 

der pådrages af dig i forbindelse med din brug af SOFTWAREN. Brother skal under ingen 

omstændigheder godtgøre ovennævnte afgifter, omkostninger eller udgifter. 

  

7. Tredjepartstjeneste. 

  

SOFTWAREN giver dig muligheder for at udnytte tredjepartstjenester og -programmer (herunder men 

ikke begrænset til skylagertjenester) (samlet kaldet, "Tredjepartstjenester") efter dit eget skøn. 

Tredjepartstjenester er underlagt de vilkår og betingelser, der er defineret og leveret separat af 

tredjeparten. Brug af sådanne Tredjepartstjenester sker helt på din egen risiko og dit eget skøn, og 

derfor påtager Brother sig intet ansvar for at sikre en minimumsproduktion eller plads til lagring af 

filer og data, selvom du ikke har tilstrækkelig volumen eller plads, når du forsøger at overføre dine 

filer og data til eller fra Tredjepartstjenesterne. Desuden er Brother ikke ansvarlig for nogen fejl, tab 

eller opståede skader på dig og dine ejendom, (herunder alle data du overfører eller forsøger at 

overføre), hverken synlige eller usynlige, der opstår i forbindelse med oprettelse af forbindelse for 

SOFTWAREN til Tredjepartstjenester, herunder men ikke begrænset til forvoldte tab eller skader:  

i) For alle filer and data når du har forsøgt at overføre, downloade eller på anden måde overført dem 

til eller fra Tredjepartstjenester,  

ii) Ved enhver ændring af design, funktioner, strukturer eller specifikationer for Tredjepartstjenester, 

iii) Enhver fornyelse eller opsigelse af Tredjepartstjenester,  

iv) Ved enhver overførsel eller videregivelse af personlige oplysninger som du besidder (uanset om 

det er tilsigtet eller ej, uanset om du har overført eller videregivet sådanne personlige oplysninger 

vidende eller uvidende om risikoen for at sådanne personlige oplysninger kan blive videregivet og 

leveret til et uspecificeret antal tredjeparter i verden gennem internettjenester), eller  

v) Ved enhver fejlfunktion eller fejl forårsaget af eller fra brugen af dine computere, hardwareenheder 

eller software. 

  

8. Oprette forbindelse af SOFTWARE og Brother-maskine. 

  



Du anerkender, at det kan være nødvendigt at ændre routeres indstillinger og at indtaste specifik IP-

adresse eller id og adgangskoder for tredjepartstjenester, når du opretter forbindelse for SOFTWAREN 

og online Brother-maskinen. Brother er ikke ansvarlig for eventuelle problemer, tvister eller relaterede 

skader, der opstår når du forsøger at oprette forbindelse for SOFTWAREN til online Brother-maskine, 

der er ejet, administreret eller kontrolleret af dig eller nogen anden tredjepart. 

  

9. Betingelser og afslutning. 

  

Denne slutbrugerlicensaftale vil træde i kraft ved din accept, og skal fortsætte med at være i kraft, med 

mindre du overfører SOFTWAREN i henhold til slutbrugerlicensaftalen, og den der får den overdraget, 

over for Brother, påtager sig at være bundet af denne slutbrugerlicensaftale med hensyn til 

SOFTWAREN. Imidlertid kan Brother afslutte denne slutbrugerlicensaftale uden varsel, hvis du bryder 

nogle af bestemmelserne. 

  

10. Eksportbestemmelser. 

  

Du må ikke eksportere eller reeksportere SOFTWAREN eller en kopi eller tilpasset version heraf i 

modstrid med gældende love og bestemmelser. 

  

11. Gældende lovgivning. 

  

Denne slutbrugerlicensaftale reguleres af japansk lovgivning, og de japanske domstole har ene-

kompetence med hensyn til denne slutbrugerlicensaftale, dog med undtagelse af håndhævelse, hvor de 

japanske domstoles kompetence er ikke-eksklusiv. 

  

12. Ulovlighed. 

  

Hvis en bestemmelse i denne slutbrugerlicensaftale erklæres for ulovlig, eller ikke kan håndhæves helt 

eller delvist, skal en sådan bestemmelse udskilles og være uafhængig af de øvrige bestemmelser i 

denne slutbrugerlicensaftale, og gyldigheden af de øvrige bestemmelser og hele 

slutbrugerlicensaftalen påvirkes ikke af dette. 

  

13. Tredjeparts rettigheder. 

  

Bestemmelserne i denne slutbrugerlicensaftale skal kun gælde mellem Brother og dig selv, og har ikke 

til hensigt at tildele andre personer fordele eller ret til at udøve disse. 

  

14. Personlig licens. 



  

De rettigheder, som Brother giver heri, er personlige, og du må ikke tildele, overdrage eller på anden 

vis videregive SOFTWAREN, eller fordele eller forpligtelser under denne slutbrugerlicensaftale eller 

andre rettigheder, der gives heri, til en tredjepart på anden vis end udtrykkeligt tilladt i afsnit 3. 

  

15. Tredjepartssoftware 

  

Softwaren kan indeholde tredjepartssoftware og/eller open source-softwareprogrammer (samlet kaldet 

“Tredjepartssoftware”). For yderligere detaljer om open source-software henvises til de separat 

fastlagte vilkår og betingelser. 

  

16. Ændringer af slutbrugerlicensaftale 

  

Brother kan opdatere slutbrugerlicensaftalen i nedenstående tilfælde: A) Når ændringer foretages af 

brugerfordele., eller B) Eller når opdateringer er tilstrækkelige, rimelige og ikke i modstrid med politik 

om beskyttelse af personlige oplysninger. 

Brother vil give dig besked og give dig mulighed for at gennemgå enhver væsentlig ændring eller 

opdatering af slutbrugerlicensaftalen, ved at slå en meddelelse op på Brothers websted eller enhver 

anden passende metode før slutbrugerlicensaftalen træder i kraft.  Når den opdaterede 

slutbrugerlicensaftalen træder i kraft, vil du være bundet af den, hvis du fortsætter med at bruge 

Softwaren. 

  

■Politik for beskyttelse af personlige oplysninger 

  

Denne politik, for beskyttelse af personlige oplysninger, er gældende for din brug af mobilprogrammet 

Brother iPrint&Scan (“SOFTWARE”) leveret af Brother Industries, Ltd. (“Brother”, “vi” eller 

“vores”).  

  

1.  Lagring af oplysninger i vores server 

  

Når du udskriver visse typer filer gennem SOFTWAREN, vil disse filer, automatisk blive sendt til 

vores server, konverteret til et format der kan udskrives, og derefter blive sendt tilbage til din enhed. 

Hvis du bruger SOFTWAREN til at printe data fra Gmail eller Google Drive, som begge er tjenester 

leveret af Google LLC. (“Google”), vil SOFTWAREN automatisk tilgå dataene, der er lagret i Google-

serveren.   Så med mindre du printer Gmail-data, vil dataene automatisk blive sendt til vores server, 

konverteret til et format der kan udskrives, og derefter blive sendt tilbage til dine enheder (Brother-

produkter). Enhver og alle filer indeholdende ovennævnte data, undtaget dem med Gmail-data, vil 



automatisk blive slettet, inden for en kort tidsperiode, efter en sådan konvertering. Der er ingen 

lagerkapacitet i vores server. Brother tilgår ikke, lagre ikke eller bruger sådanne filer uden dit 

forudgående samtykke til andet formål end at konvertere dataene som beskrevet ovenfor. 

  

2. Enhedsdata 

  

a) Data fra Brother-maskinen 

Efter installation af SOFTWAREN vil oplysninger, fra de Brother-produkter der bruger SOFTWAREN, 

(“Brother-maskine”), inklusive, men ikke begrænset til, produktmodel, serienummer, det totale antal 

printede sider, fejlhistorik, produktindstillinger, printjobindstillinger og andre oplysninger om Brother-

maskinen (under et, “Produktdata”), blive sendt til vores server.  

Hvis du ikke ønsker at sende dine Produktdata, deaktiver i afkrydsningsfeltet under Oplysninger > 

Brugsoplysninger > Send oplysninger.  Hvis du fortsætter med at bruge denne SOFTWARE, uden at 

deaktivere denne funktion, betragtes dette som dit samtykke til afsendelse af Produktdata fra Brother-

maskinen. 

 

b) Data fra tilsluttede enheder 

Oplysninger fra enhed(er) tilsluttet til Brother-maskinen (“Tilsluttet enhed”), inklusive, men ikke 

begrænset til, OS-oplysninger, lokalt id, firmware-oplysninger, brug af SOFTWARENS funktioner, 

brugshistorik for SOFTWAREN og andre oplysninger om Tilsluttet enhed (under et, “Data fra tilsluttet 

enhed”), vil blive sendt til vores server. 

 

c) Hvordan vi bruger dine Enhedsdata 

Produktdata og Data fra tilsluttet enhed (under et, “Enhedsdata”), undtaget serienummeret, kan ikke 

blive brugt i sig selv eller i kombinationer med andre oplysninger, vi måtte have, til at identificere dig 

som person. Vi forbeholder os ret til udelukkende at bruge sådanne Enhedsdata til at forbedre 

SOFTWAREN eller andre af Brothers produkter/tjenester, vores markedsføring/udviklingsaktiviteter, 

uden at identificere dig som person, produktplanlægning eller alle andre relaterede aktiviteter der er til 

gavn for vores kunder (under et “Formål”). Vi vil ikke, uden dit forudgående samtykke, bruge dine 

Enhedsdata til andet end de beskrevne Formål.  

 

Enhedsdata inkluderer din Brother-maskines serienummer. Serienummeret kan være tilknyttet til de 

Personoplysninger, som du evt. registrerer på vores salgsvirksomheds webside til produktregistrering. 

Vi vil imidlertid ikke bruge serienummeret til at identificere dig eller andre, og kun bruge det til at 

opnå de beskrevne Formål. Serienummeret kan blive opbevaret på Brothers server, som er placeret i 

lande uden et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af persondata sammenlignet med dit land, men vi 

vil kontrollere serienummeret i streng overensstemmelse med ”Brothers globale erklæring om 

enhedsdata”, som er tilgængelig her .< http://www.brother.com/privacy/device/index.htm> 



 

Uanset ovenstående kan Brother eller Brothers associerede selskaber bede om dit samtykke til at bruge 

Enhedsdata til forskellige direkte markedsføringsformål i løbet af leveringen af vores produkter eller 

tjenester ("Direkte markedsføring").  En sådan anmodning om at bruge enhedsdataene til direkte 

markedsføringsformål skal fremsættes klart og separat fra denne politik om beskyttelse af personlige 

oplysninger.  Det skal ikke på nogen måde fortolkes, således at du er forpligtet til at give dit samtykke 

til behandling af Enhedsdata til Direkte markedsføringsformål. Brother må kun bruge eller levere til 

sine associerede selskaber Enhedsdataene til direkte markedsføringsformål med dit samtykke, og du 

vil ikke blive anset for at have givet samtykke til sådanne formål udelukkende ved at acceptere denne 

politik om beskyttelse af personlige oplysninger. 

 

Hvis du tidligere har installeret software eller programmer til Brother-maskinen (i dette afsnit er 

Brother-maskinen begrænset til Brothers printere og multifunktionsprodukter), kan installation af 

denne SOFTWARE overskrive de funktioner, der blev brugt til indsamling af enhedsdata under den 

tidligere software eller det tidligere program.  I så fald gælder vilkårene og betingelserne i afsnit 2 i 

denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for dine enhedsdata, der indsamles og 

behandles under den tidligere software eller program. 

 

  

3.  Brug af Google Analytics på Brother-websted 

  

Når brugere vælger et Wi-Fi- eller et Wi-Fi-Direct-kompatibelt produkt, mens der, for første gang, 

vælges en Brother-maskine til brug sammen med SOFTWAREN, eller når der vælges en Brother-

maskine for første gang, efter du opdaterer SOFTWAREN (inklusive når du genvælger den samme 

Brother-maskine), kan SOFTWAREN automatisk vise et websted drevet af Brother eller deres 

associerede salgsselskab, i det område du befinder dig i (“Brother-websted”).  Brother-webstedet 

bruger Google Analytics, et webanalyseværktøj leveret af Google.  Når der bruges Google Analytics, 

bruger Brother cookies, og identificerer dig ved brug at et tilfældigt tilknyttet klient-id. 

Når SOFTWAREN automatisk viser Brother-webstedet, bliver dine Produktdata (inklusive, men ikke 

begrænset til, produktmodel og serienummer) og Data for tilsluttet enhed (inklusive, men ikke 

begrænset til, dine lande- og sprogoplysninger) tilføjet som parametre i slutningen af Brother-

webstedets URL.  Når du bruger Brother-webstedet første gang, hvor URL-adressen indeholder 

parametrene, og når du efterfølgende besøger Brother-webstedet, vil parameteren blive associeret med 

dit tilfældigt tilknyttede klient-id og blive registreret af Google Analytics.  For detaljer, om brugen af 

Google Analytics, henvises der til Brother Industries, Ltd.'s generelle politik for beskyttelse af 

personlige oplysninger, som er tilgængelig her. <https://global.brother/en/privacy> 

Hvis du ikke ønsker, at dine data bliver indsamlet af Google Analytics, kan du framelde dig fra Google 

Analytics ved at hente og installerer Google Analytics' tilføjelsesprogram til framelding fra 



<https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/>. 


