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A C C E P T  

DETTE ER EN BINDENDE AFTALE: LÆS ALLE VILKÅR; 
BEHOLD EN KOPI. 

LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETIN-

GELSER FØR DU TAGER ADGANG TIL, INSTALLERER 
ELLER ANVENDER SOFTWAREN. 

VED AT KLIKKE PÅ "JEG ER ENIG"-KNAPPEN, ÅBNE 
MEDIACONTAINEREN, DOWNLOADE PRODUKTET IN-

STALLERE / BENYTTE PRODUKTET, ACCEPTERER DU 
AT VÆRE BUNDET AF DENNE MATHEMATICA LI-

CENSAFTALE ("AFTALE"). HVIS DU IKKE ER VILLIG TIL 

AT ACCEPTERE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE 

AFTALE, MÅ DU IKKE FÅ ADGANG TIL, KOPIERE, IN-
STALLERE, ELLER ANVENDE PRODUKTET – DU SKAL 

ØJEBLIKKELIGT RETURNERE HELE PRODUKTET TIL 
KILDEN, HVORFRA DET ER ANSKAFFET OG AFINSTAL-

LERE/ FJERNE/DESTRUERE ALLE YDERLIGERE KOPIER 

AF PRODUKTET. 
 
DEFINITIONER 

WRI: Wolfram Research, Inc., 100 Trade Center 
Drive, Champaign, IL 61820-7237, USA. 

Du/Licenstager: Den person eller organisation, der 
har anskaffet produktet. Hvis Du/ Licenstager accep-

terer disse vilkår på vegne af en organisation, skal 

Du over for WRI godtgøre, at du er autoriseret til at 
acceptere disse vilkår på organisationens vegne.  

Software: De computerprogrammer, som WRI leve-
rer i henhold til denne aftale, er kendt som Mathe-
matica.  

Produkt: Alle materialer, inklusive Softwaren, der 

leveres af WRI i henhold til denne aftale (enten ved 
download eller på fysiske lagermedier), og data til-

gængelige på WRI's servere. 
Mathematica-proces: En suite af processer, der be-

står af en kerne, en frontend, og andre hjælpeproces-
ser. Nogle licenser tillader, at mere end én Mathemati-

ca proces kan køre samtidigt. Det maksimale antal 

samtidige Mathematica-processer, som Du kan køre, 

fremgår af dit Licenscertifikat. 

Intellektuelle ejendomsrettigheder: Enhver og 
alle rettigheder, der fra tid til anden under patentret, 

ophavsret, lovgivning om forretningshemmeligheder, 

varemærkeret, konkurrenceretten, og alle andre im-
materielle rettigheder, og enhver og alle programmer, 

fornyelser, udvidelser og rekonstruktioner deraf. 
Produktklasse: Operativsystemfamilien, til hvilken, 

Du indvilliger i at begrænse brugen af softwaren. Din 
valgte computer-platform og Produktklasse er angivet 

på Dit Licenscertifikat. 

Brugsklasse: Indikerer om der er begrænsninger for, 
hvordan produktet kan anvendes og/eller overføres. 

Din Brugsklasse indikeres på Dit Licenscertifikat. 

Licensklasse: Angiver, om softwaren tillader enkelt-

brugeranvendelse eller anvendelse i et computernet-
værk. Din licensklasse er angivet på Dit Licenscertifi-

kat. 
 
EJERSKAB   

WRI er eneejer af Produktet som leveres af WRI 

med undtagelse af de dele af Produktet, som WRI 

har i licens fra tredjepartsejerne af disse dele. WRI 
er indehaver af de immaterielle rettigheder til Pro-

duktet, herunder, uden begrænsning, sådanne 

aspekter af Softwaren som dets kode, struktur, se-
kvens, organisation, "look and feel", programme-

ringssprog, og kompileringer af kommandonavne, 
deskriptorer, og data. Anvendelse af Produktet, 

medmindre det sker i henhold til betingelserne i en 

licens udstedt af WRI eller det er tilladt ved lov, er 
en overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettighe-

der. Ved udgivelse af akademiske eller forskningsar-
tikler, hvor Mathematica er brugt, bør programmet 

være passende nævnt som en reference- og/eller 
beskrevet i et metodeafsnit. Uanset forpligtelsen til 

at give anerkendelse som nævnt ovenfor, tillades 
ingen anden ret til at bruge navne, mærker eller 

andre betydninger af Produktet eller WRI. 

 
TILLADT BRUG  

I henhold til vilkårene i denne aftale og Din accept 

heraf, giver WRI Dig en ikke-eksklusiv licens til ude-
lukkende at bruge Produktet i overensstemmelse 

med Licensklassen, Produktklassen og Brugsklassen 
som angivet på Dit Licenscertifikat. Denne aftale 

ophører i tilfælde af, at Ddigu modtager en licens til 

at bruge en opgraderet version af Produktet i stedet 
for dette Produkt, hvilken opgradering, samt eventu-

elle andre forbedringer eller udvidelser, WRI ikke er 
forpligtet til at levere. Din licens til at bruge Produk-

tet ophører på den angivne licensens udløbsdato, 
hvis en sådan er opgivet, eller ved meddelelse om en 

væsentlig misligholdelse, der ikke afhjulpet inden for 

30 dage efter modtagelsen af meddelelsen. Bestem-
melserne i denne aftale, som ifølge deres natur ud-

trykker løbende rettigheder og forpligtelser skal fort-
sætte efter udløb eller ophør af denne aftale. Du er 

også autoriseret til: 

a) for en enkeltbrugerinstallationsklasse at installere 
og bruge softwaren på én enkelt online-

lagerenhed (for eksempel en harddisk); 
b) for en netværksinstallationsklasse at installere og 

bruge softwaren kun på alle online-lagerenheder 

(for eksempel harddiske) placeret på det fysiske 
sted nævnt i Produktregistreringen; 

c) at have en arkivkopi af Softwaren på offline-



lagermedier (såsom en DVD);  
d) at overføre licensen, dog kun i henhold til føl-

gende betingelser: (1) Din Brugsklasse tillader 
overdragelse af denne aftale, (2) Den, der over-

tager brugen af licensen er i samme Brugsklasse, 

(3) Du skriftligt meddeler WRI Din beslutning om 
at overdrage denne Aftale, og bekræfter, at Du 

har ødelagt eller giver til erhververen alle kopier 
af Softwaren og andre elementer i Produktet, Du 

nogensinde har haft, og (4) Erhververen accep-

terer alle vilkår og betingelser i denne Aftale. 
 
ULOVLIG BRUG  

Alle anvendelser af Softwaren og andre elementer af 
produktet som ikke specifikt er nævnt under Tilladt 

brug i denne aftale, er forbudt, herunder uden be-
grænsning: 
a) kørsel af flere samtidige Mathematica-processer 

end det maksimale angivet på Dit Licenscertifikat, 
der giver adgang til en enkelt Mathematica proces 

fra flere computere eller terminaler; 
b) installation eller kørsel af Softwaren på en compu-

ter forbundet med en Produktklasse større end 

den Produktklasse, der er angivet på Dit Licenscer-
tifikat; 

c) brug af Produktet på en måde, som overtræder 
restriktionerne i forbindelse med Brugsklassen som 

angivet på Dit Licenscertifikat; 

d) dekompilering, disassemblering eller reverse engi-
neering af Softwaren; 

e) ændring af Softwaren på nogen måde, bortset fra 
dele, der er skrevet i Mathematica-sproget og ind-

går som eksempler; 
f) distribution, publicering, overførsel, underlicens, 

udlån, leasing, leje, eller enhver anden form Pro-
duktet eller dele af Softwaren, herunder samlinger 

af data; 

g) kopiering eller tilladelse til kopiering af Produktet 
eller bestanddele af Produktet, undtagen som til-

ladt for en arkivkopi af Softwaren, som tilladt i Til-
ladt brug-afsnittet af denne aftale; 

h) give adgang til Produktet til nogen anden bruger 

end Licenstager, herunder uden begrænsning, ad-
gang til produktet via en web-server, hvilket kun 

er tilladt i henhold til en gyldig webMathematica™ 
licensaftale; 

i) fjernelse af nogen copyright, varemærker eller 

andre ejendomsretlige meddelelser fra produktet, 
og 

j) for en enkeltbrugerinstallation (Single-User Licen-
se), at anvende separate komponenter af Soft-

waren på separate computere. (Softwaren kan in-
deholde flere eksekverbare filer (fx Kernel, Front 

End og andre hjælpeprocesser), der ikke må in-

stalleres eller bruges på separate computere, selv-
om brugen ikke er samtidig. I tilfælde af en net-

værkslicensklasse, er brugen af en frontend ekse-
kverbar fil, der er knyttet til en aktiv kerne på en 

anden computer, tilladt. Netværkslicenser skal sty-
res af et separat Mathematica License Manager-

program.) 
 
ONLINE TJENESTER OG DATA 

Visse funktioner i Mathematica kan kræve Softwaren 

at få adgang til samlinger af data til rådighed via 
eksterne servere. WRI giver ingen garanti, at adgang 

til sådanne data vil være uden afbrydelser, eller at 
data vil være fejlfri. WRI forbeholder sig ret til at 

begrænse adgangen til, tilføje, opdatere, ændre eller 

fjerne samlinger af data baseret på tilgængelighed, 
Dit serviceabonnement, eller på anden måde efter 

WRI's eget skøn. Du accepterer, at al dataadgang og 
-brug skal være begrænset til de tilladte anvendelser 

og ikke til adgang til eller brug af datasamlinger på 

en sådan måde, at det kan skade, deaktivere, over-
belaste eller forringe serverne, der leverer sådanne 

oplysninger. Du accepterer at Du kun kan få adgang 
til samlinger af data gennem det påtænkte Mathe-
matica-interface. DATA LEVERET VIA WRI's ONLINE-
TJENESTER ER OPHAVSRETLIGT BESKYTTEDE OG 

MÅ IKKE KOPIERES, DISTRIBUERES, ANVENDES TIL 

AT KONSTRUERE EN DATABASE, LAGRES (HELT 
ELLER DELVIST) I DATABASER TIL ADGANG FOR 

DIG ELLER NOGEN TREDJEPART ELLER LEVERES 
ELLER DISTRIBUERES GENNEM NOGEN DATABASE-

TJENESTE, DER INDEHOLDER HELE ELLER DELE AF 

SÅDANNE DATA. Adgang til online-tjenester leveres 
til Dig efter WRI's skøn, og kan opsiges eller be-

grænses på ethvert tidspunkt. 
 
BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSFRA-
SKRIVELSE 

WRI garanterer, at produktet skal være fri for fejl i 
de fysiske medier for en periode på halvfems dage 

efter datoen for købet, når de anvendes under 
normale forhold. Licenstager anerkender, at WRI 

skal give, som Deres eneste retsmiddel ved brud på 

denne garanti, en anden kopi af fysiske medier. 
OVENSTÅENDE GARANTI ER I STEDET FOR ALLE 

ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STIL-
TIENDE. 

WRI GARANTERER IKKE, AT PRODUKTET ER FRI FOR 
FEJL OG/ELLER UNDLADELSER, MEN AT DE FAKTISK 

KAN INDEHOLDE FEJL. MEDMINDRE DET ER SPECI-

FIKT BESKREVET OVENFOR, LEVERES PRODUKTET 
"SOM BESET". WRI GIVER INGEN GARANTIER, UD-

TRYKKELIGE, LOVBESTEMTE ELLER STILTIENDE, 
MED HENSYN TIL PRODUKTET ELLER SOFTWAREN, 

SOM FINDES I PRODUKTET ELLER DATA DOM DER 

OPNÅS ADGANG TIL DERMED, HERUNDER, UDEN 
BEGRÆNSNING, STILTIENDE GARANTIER FOR SALG-

BARHED, INTEROPERABILITET ELLER EGNETHED TIL 
ET BESTEMT FORMÅL, SOM ALT ER UDTRYKKELIGT 

FRASKREVET. WRI GARANTERER IKKE, AT FUNKTIO-
NER INDEHOLDT I PRODUKTET VIL OPFYLDE DINE 

KRAV, ELLER AT DRIFT AF PRODUKTET VIL VÆRE 

UFORSTYRRET ELLER FEJLFRI. WRI, OG DENS AGEN-
TER, REPRÆSENTANTER OG SELVSTÆNDIGE ENTRE-

PRENØRER, ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER 
FORPLIGTET TIL AT LEVERE ELLER VÆRE ANSVAR-



LIGE FOR AT GIVE OPLYSNINGER OM ELLER RETTEL-
SER AF FEJL OG/ELLER MANGLER OPDAGET PÅ NO-

GET TIDSPUNKT I PRODUKTET, UANSET OM DE VAR 
KLAR OVER FEJL OG/ELLER UDELADELSER. 

WRI ANBEFALER IKKE BRUGEN AF PRODUKTET TIL 

ANVENDELSER, HVOR FEJL OG/ELLER UDELADELSER 
KUNNE VÆRE LIVSTRUENDE, SKADESFORVOLDENDE 

ELLER FØRE TIL BETYDELIGT TAB. i DANMARK ER 
STILTIENDE ACCEPT IKKE SÅ UDBREDT SOM I USA, 

SÅ DENNE GARANTI ER KUN GÆLDENDE, HVIS DU 

HAR ACCEPTERET LICENSBETINGELSERNE. DENNE 
GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RET-

TIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RET-
TIGHEDER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND OG 

TID TIL TID. Denne aftale er underlagt lovgivningen i 
staten Illinois, USA, uden at have nogen effekt på 

valget af lovbestemmelser. 

 
BEGRÆNSET SKADESANSVAR 

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL WRI, DENS 

AGENTER, REPRÆSENTANTER OG UAFHÆNGIGE 
KONTRAHENTERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR TAB AF 

FORTJENESTE, TAB AF BRUG, TAB AF FORDELE ELLER 
FØLGESKADER, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER PØNA-

LE SKADER, HVERKEN I KONTRAKT, TORT ELLER 

ANDEN MÅDE, SELV HVIS WRI ER BEKENDT MED 
MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. WRI'S SAMLE-

DE ANSVAR FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PART FOR 
TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF FORDRING, KRAV, 

HANDLINGER, ELLER ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF 
ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE KAN IKKE 

OVERSTIGE LICENSAFGIFTEN BETALT FOR PRODUK-

TET. NOGLE LANDE TILLADER IKKE VISSE BE-
GRÆNSNINGER AF SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BE-

GRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG. 
Mathematica er et registreret varemærker og web-
Mathematica er et varemærke tilhørende Wolfram 

Research, Inc. 

 
Vigtig information vedrørende Din brug af Mathema-

tica i overensstemmelse med Aftalen er angivet på 

Dit Licenscertifikat. 

 


