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PRENUMERANTAVTAL 
Comodo LivePCSupport 

 
DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN 
GODKÄNNA VILLKOREN. 
 
VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER, ELLER PRENUMERERA PÅ ETT 
COMODO LIVEPCSUPPORT TJÄNSTER. GENOM ATT ANVÄNDA, ANSÖKT OM ELLER KÖPA TJÄNSTER ELLER 
GENOM GODKÄNNANDET AV DETTA AVTAL GENOM ATT KLICKA PÅ "JAG ACCEPTERAR" NEDAN, DU 
BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST DETTA LICENSAVTAL OCH ATT DU FÖRSTÅTT DET ATT DU ACCEPTERAR ATT 
OCH GODTA DE VILLKOR SOM PESENTED HÄRI. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL INTE 
GÄLLER FÖR ACCEPTERA, ANVÄNDNING, ELLER KÖPA IN TJÄNSTER OCH KLICKA PÅ "MINSKAD" NEDAN. 
TJÄNSTERNA ÄR FÖR EN BEGRÄNSAD TID. UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA TJÄNSTER INOM 
TECKNINGSPERIOD FÅR INTE LIGGA TILL GRUND FÖR EN ÅTERBETALNING AV EVENTUELLA AVGIFTER 
BETALATS. 
 
De villkor som anges nedan ( "Avtalet") utgör ett bindande avtal mellan dig ("Abonnent" eller "dig") och Comodo Security 
Solutions, Inc. ("Comodo") med avseende på din användning eller inköp av tjänstedirektivet. För att få hjälp måste du 
acceptera dessa villkor. Du accepterar också att alla underlåtenhet att följa dem skall ogiltigförklaras alla skyldigheter 
Comodo nedan. 
 
1.  Definitioner. 
 
"Comodo Promotionella Webbsida: en Comodo webbplats som erbjuder tjänster till dig. Den Comodo Promotionella 
Webbplatsen kommer att innehålla prisinformation och andra uppgifter om de tjänster som erbjuds. Den Tjänster kan inte 
köpas separat och alla tjänster inte är tillgängliga alla tider på dygnet.  
 
"Malware: alla filer eller program identifieras genom Comodo i sin tunga och absolut diskretion, som skadligt eller farligt 
för PC drift. 
 
"Tjänster" betyder Comodo's LivePCSupport tjänster som Comodo chattfunktionerna-baserad dator optimeringsförslag  
och städtjänster som anges på Comodo webbplats. Tjänstedirektivet omfattar virus diagnos, virusborttagning, PC tune-up, 
Internet inloggning skydd, e-postkonto konfiguration, installation av programvara, tryckt setup, skrivare stöd  och allmän 
dator felsökning tjänster. Omfattningen av tjänsterna kan komma att ändras utan föregående meddelande, och Comodo 
kan avbryta eller ändra tjänster på eget gottfinnande. Tjänsterna är inte avsedda för kommersiell eller yrkesmässig 
användning. 
 
"Programvara" betyder någon av Comodo skrivbord säkerhetsprogram som kan vara tillämplig på erbjudande som du  
prenumerera. Programvaran kan innehålla Comodo Firewall Pro, Anti-Virus, Anti-Spam, BoClean och annan programvara 
produkter. 
 
"Teckning" avses den tid som du är berättigad att erhålla tjänster. Prenumerationen Tillståndet skall inledas den dagen 
som du prenumererar på och betala för de tjänster och säga antingen ett år från den dag eller efter din användning av 
tjänsterna beroende på tillgång valt. 
 
2.  Allmänt. 
 
Tjänsterna tillhandahålls för personligt bruk endast via chatt och Remote Desktop sharing. Tjänstedirektivet finns på dig 
kontakta Comodo supportpersonal som förklaras på Comodo Promotionella Webbsida. Du tillåter Comodo att konfigurera 
din dator och radera filer som Comodo anser onödigt att datorns funktion. Du ger Comodo uttryckligt tillstånd att ändra ditt 
register krävs för att tillhandahålla tjänsterna. Tjänstedirektivet kan kräva ytterligare programvara, och du ger Comodo 
uttrycka tillstånd att installera och använda sådan programvara på datorn. 
 
3.  Tillgång. 
 
Att tillhandahålla tjänster, Comodo måste få tillgång till datorn som tar emot via Internet. Du måste bistå Comodo på något 
sätt nödvändigt att diagnostisera datorn och tjänster. Underlåtenhet att till fullo samarbeta med Comodo ombud skall 
betraktas som en överträdelse av detta avtal. Alla instruktioner och åtgärder som vidtagits i tillhandahållandet av 
tjänsterna skall lämnas till Comodo företrädare enda och absolut diskretion. Du garanterar att din användning av 
tjänsterna uppfyller alla tillämpliga datorn och nätverket politik. Före som tar emot tjänsterna måste du ha 
administratörsrättigheter han dator, har gjort en backup av data på datorn och skall Comodo med korrekt och riktig 
information. 
 
4.  Begränsningar, 
 
Tjänstedirektivet kan ändras utan föregående meddelande. Tjänstedirektivet omfattar inte renovering, reparation tjänster, 
förlorat eller förväntade vinster, förlorade eller skadade data, förlorad eller raderad arbete eller förlorade eller skadade 
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personliga filer. Comodo är ingen garanti mot förlust av filer, information eller data. Du ensam är ansvarig för 
säkerhetskopiera och säkert lagra data, information och filer. 
 
5.  Tjänster. 
 
 5.1. Allmänt. Tjänsterna tillhandahålls endast under chatt, och tillgång till Internet krävs att få dessa tjänster. En 
höghastighetsanslutning till Internet rekommenderas starkt för att undvika förseningar eller problem med tjänstedirektivet. 
Du är själv ansvarig för att ge din Internet-anslutning och tillträde till dator. Eventuella avbrott eller nedkoppling till Internet 
kan begränsa dina möjligheter att få hjälp. Comodo gör inga utfästelser eller garantier om tillgänglighet eller kvalitet på de 
tjänster eller att Tjänsterna kommer att utföras i god tid. Du tillåter Comodo acceptera, ladda ner, installera och använda  
Programvaran och tredje parts programvara för din räkning. 
 
 5.2. Kvaliteten på tjänsterna. Alla tjänster skall tillhandahållas med hjälp kommersiellt rimliga ansträngningar. 
Comodo gör inga utfästelser eller garantier som kommersiellt rimliga ansträngningar för att återställa datorn till dess 
preinfected tillstånd eller att alla datorer kommer att fungera fullt ut eller att tjänstedirektivet kommer att öka eller modifiera 
hastigheten och effektiviteten i datorn. 
 
6.  Begränsningar för tjänster. 
 
Omfattningen och omfattning av tjänsterna skall begränsas till de alternativ som valts ut av ditt vid registreringen för  
Services. Tillämpningsområdet för utförande av tjänsterna skall tillhandahållas på ett sätt Comodo finner lämpligt. 
Comodo garanterar inte att någon av de tjänster som kommer att vara tillgänglig eller erbjudas i samtliga fall. 
Tjänstedirektivet skall ges med hjälp av kommersiellt rimliga ansträngningar. Comodo gör inga utfästelser eller garantier 
om tillgänglighet eller proviantering av tjänstedirektivet. 
 
7.  Särskilda erbjudanden. 
 
Comodo ibland erbjuder särskilda kampanjer för tjänster, inklusive en gratis trettio dagar försöksperiod. Om du  
registrera dig för en speciell befordran Comodo fortfarande samla betalningsinformation ifrån dig och du måste ange  
dina kreditkortsuppgifter för att få tillgång till fri rättegång. Men inga avgifter skall göras till din kredit  
kortet tills provperioden har upphört. I slutet av försöksperioden kommer du automatiskt att debiteras för den  
Tjänster som du har prenumererat under gratisabonnemang anmäla dig om du inte anmäla Comodo skriftligen genom  
den e-postadress som lämnats under din registrering för de tjänster av din uppsägning av tjänstedirektivet. Den  
teckning av tjänster skall upphöra att gälla ett år från utgången av försöksperioden. Comodo skall inte  
skyldig att lämna vidare till er om utgången av försöksperioden eller innan ditt kreditkort debiteras.  
Du är själv ansvarig för att se till att du avslutar prenumerationen på några oönskade tjänster före utgången av den  
försöksperiod. Ingen återbetalning skall ges för att du inte avbryta Services. Du får bara registrera dig för en gratis  
rättegång. Comodo förbehåller sig rätten att neka eller återkalla ditt gratisabonnemang som helst av någon anledning. 
 
8.  Avtalstid och uppsägning. 
 
För teckning-baserade tjänster, detta avtal skall gälla för ett år från det datum du prenumerera på tjänstedirektivet. 
Engångskärl Tjänster skall löpa ut när sessionen med Comodo företrädare upphör. In Dessutom Comodo maj avbryta 
tjänster när som helst om Comodo, enligt eget gottfinnande, bedömer att din användning av tjänsterna är överdrivet, 
oförenligt med den omfattas av tjänstedirektivet, kränkande eller olämpligt. 
 
Oavsett om du har köpt ett abonnemang på tjänster eller en enda användning av tjänsterna, nej  
Meddelandet skall ge dig före utgången av avtalet. Vid utgången av avtalet, du  
kan köpa ytterligare tjänster via Comodo webbplats. Brott mot dessa villkor skall  
omedelbart ogiltig abonnemanget till tjänster och / eller kan begränsa din tillgång till tjänsterna. Ingen återbetalning  
skall finnas där din prenumeration på tjänsten har ogiltigförklaras eller om tjänsterna  
otillgängliga på grund av att du inte följer detta avtal. Comodo är inte ansvarig för eventuella skador som  
kan bli följden av upphörande eller uppsägning av avtalet. 
 
9. Betalning. 

 
Du samtycker till att betala Comodo det belopp som anges på Comodo webbplats för tjänstedirektivet. Du måste betala  
beloppet i sin helhet för att få hjälp. Alla utbetalningar till Comodo är helt icke-återbetalningsbar. 
 
10. Integritetspolicy. 
 
Comodo har byggt tjänstedirektivet med din integritet och säkerhet i åtanke. För att säkerställa din integritet Comodo  
regelbundet publicerar en integritetspolicy som införlivats genom hänvisning i detta avtal. Du kan visa  
integritetspolicyn på http://www.comodo.com/repository/css_privacy_agreement_swedish.html. Kontrollera detta sida 
regelbundet för förändringar i vår sekretesspolicy. Genom att godta villkoren i detta avtal bekräftar ni att du har läst, 
förstått och är överens om att bestämmelserna i integritetspolicyn. 
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Den Comodo företrädare kan behöva ladda ner, köra eller använda programvara på datorn för att hjälpa till diagnostisera 
och lösa datorproblem. Denna programvara innehåller programvara och annan programvara från tredje part som gör att 
Comodo att ansluta till och kontrollera dator på distans. Denna programvara kan innehålla verktygsfält verktyg, och andra 
verktyg som gör det möjligt Comodo att förbättra datorns prestanda och lösa tekniska problem (kollektivt Diagnostic 
Programvara "). Användningen av alla Diagnostisk programvara som tillhandahålls eller används i samband med detta 
avtal är föremål för licensavtal och villkor i samband med diagnostisk Software. Du accepterar att vara bunden av alla 
sådana licensavtal. 
 
Comodo maj, men har ingen skyldighet att övervaka och registrera Services, inklusive inspelning online sessioner.  
Dessa inspelningar är i första hand för att förbättra kundservice, intern utbildning, och den inre marknaden forskning.  
Comodo röja dessa inspelningar och annan information för att uppfylla någon lag, förordning eller andra  
begäran av myndighet, för att manövrera Tjänster ordentligt, eller att skydda oss själva och / eller våra kunder. 
 
11.  Disclaimer. 
 
Rimliga ansträngningar skall göras av Comodo att tillhandahålla tillförlitliga tjänster, men Comodo erbjuder sina tjänster 
på Internet. Som sådan du är föremål för drift av Internet-och telekommunikation som och driften av din Internet-
anslutning tjänster, som alla är bortom kontroll av Comodo. Comodo är inte ansvarig för eventuella fel eller fördröjningar 
som orsakas av problem med Internet-anslutningar. 
 
NÅGON PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS DIG I BEFINTLIGT AV COMODO OCH ALL ANVÄNDNING AV 
TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN SKER PÅ EGEN RISK. PROGRAMVARAN KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL 
OCH ANDRA PROBLEM SOM KAN ORSAKA ELLER ANDRA MISSLYCKANDEN OCH DATAFÖRLUST. COMODO 
GARANTERAR INTE GENOMFÖRANDET AV DE SOFTWAREAND GARANTERAR INTE ATT NÅGON 
PROGRAMVARAN FUNGERAR VÄSENTLIGEN I ENLIGHET MED DEN DOKUMENTATION SOM ÅTFÖLJER  
PROGRAMVARAN. 
 
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, COMODO SIG ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I EGET KAPITAL OCH AT LAG, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, 
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, KVALITET OCH 
ICKE-INTRÅNG. COMODO GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA UPPFYLLER NÅGOT KRAV ELLER BEHÖVER 
DU KANSKE, ELLER ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS I ETT OAVBRUTEN SÄTT. VISSA 
JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE AVSTÅENDET ELLER UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ 
DE KANSKE INTE GÄLLER DIG.. 
 
12.  Ansvarsbegränsning . 
 
UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄR, COMODO OCH DESS DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, AGENTER,  
LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER INTE VARA ANSVARIGA FÖR (I) NÅGON DIREKT ELLER INDIREKTA  
SÄRSKILD, AVSKRÄCKANDE PUNATIVE SKADOR PÅ GRUND AV (A) ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN (B) NÅGON 
SABOTAGEPROGRAM PÅ EN DATOR, (C) VARJE FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER 
FORDRAN TJÄNSTERNA, (D) ALL INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERHÅLLS I SAMBAND 
MED TJÄNSTERNA, ELLER (E) OBEHÖRIG TREDJEPARTS TILLGÅNG TILL DATOR. COMODO ANSVARAR INTE 
FÖR EVENTUELLA KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR VAROR ELLER TJÄNSTER. 
DESSA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER OAVSETT OM SÅDANT KRAV BASERAS PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING, STRIKT  
ANSVAR ELLER ANNAT OCH GÄLLER ÄVEN OM COMODO, DESS KONCERNBOLAG ELLER DERAS ANSTÄLLDA  
AGENSER, LICENSINNEHAVARE ELLER LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA 
SKADOR.. 
 
I UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER COMODO TOTALA ANSVAR FÖR ALLA SKADOR FÖLJD AV ELLER I 
SAMBAND MED TJÄNSTERNAS ÖVERSTIGA ARVODEN AV DIG TILL COMODO FÖR TJÄNSTERNA. EFTERSOM 
VISSA LAND / LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR FÖLJDSKADOR ELLER 
INDIREKTA SKADOR, OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. 
 
13.  Force majeure. 
 
Comodo är inte ansvariga för upphörande, avbrott eller förseningar i samband med driften av tjänster eller fullgöra sina 
skyldigheter enligt detta avtal på grund av jordbävning, översvämning, brand, storm, naturkatastrof, handling av Gud eller  
fientlig makt, krig, väpnade konflikter, terrorism, strejk, lockout, bojkott, upplopp, utsläpp av farliga eller giftiga ämnen, 
explosion, olycksfall, eller andra orsaker även av samma kategori eller slag som de som specifikt ovan namngivna, som 
inte inom rimlig kontroll av ett parti. 
 
14.  Tillämplig lag; Arena. 
 
Du och Comodo överens om att eventuella tvister i samband med detta avtal skall regleras i alla avseenden med och  
tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New Jersey, Amerikas Förenta Stater. Alla handlingar som uppstår ur eller 
grundar sig helt eller delvis, om detta avtal skall väckas vid domstol i staten New Jersey. 
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15.  Hela avtalet. 
 
Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna förordning. Eventuella undantag från detta avtal skall endast gälla om det är 
skriftligt och undertecknat av båda parter. Comodo maj ändra, modifiera, ändra, upphäva eller avbryta någon aspekt av 
tjänster på eget gottfinnande, inklusive prissättning, omfattas av tjänstedirektivet, sin webbplats och de tjänster som finns i 
alla abonnemang plan. Sådana förändringar kommer att ske utan föregående meddelande eller ansvar gentemot dig eller 
någon tredje part. Comodo får införa begränsningar för vissa funktioner i tjänsten när som helst. Comodo kan ändra detta 
avtal när som helst genom att publicera en kopia av det ändrade avtalet om Comodo webbplats. Sådana ändringar får 
göras i Comodo: s eget gottfinnande och är bindande när inlagda. Du är förväntas att se över avtalet med jämna 
mellanrum för att få meddelande om eventuella ändringar. Fortsatt användning av tjänsterna utgör godkännande av 
eventuella ändringar. Rubrikerna är endast till för parternas bekvämlighet och skall inte betraktas i tolkningen av detta 
avtal. 
 
Comodo är inte bundna av någon representation av (i) agent, representant eller anställd hos någon tredje part som  
du kan använda för att ansöka om Comodo tjänster eller produkter, eller (ii) information som publiceras på Comodo 
webbplats av en allmän information natur. 
 
16.  Meddelanden. 
 
Du kommer att göra alla meddelanden, krav eller önskemål i samband med detta avtal skriftligen till Comodo Security 
Solutions, Inc., 525 Washington Blvd, Suite 1400, Jersey City, New Jersey 07310, USA. Meddelanden som du skall  
göras genom att publicera ett sådant meddelande om Comodo webbplats. Du samtycker till att regelbundet kontrollera 
Comodo hemsida vara medvetna om alla dessa meddelanden. 
 
17.  Överlevnad. 
 
Bestämmelser om äganderätt, garanti, garanti friskrivningsklausuler och begränsning av insatserna skall överleva  
detta avtal. 
 
18.  Begränsning av åtgärder. 
 
Ingen part får vidta åtgärder, oavsett form, till följd av eller i samband med detta avtal mer än en (1) år efter det att grund 
för talan har uppstått. 
 
19.  Inlämningsuppgift. 
 
Du får inte tilldela eller överföra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan att först inhämta Comodo's skriftliga 
medgivande. Varje försök att tilldela eller överföra rättigheter och intressen beviljas häri skall göra Avtalet voidable i 
Comodo gottfinnande. Comodo kan överlåta och överföra sina skyldigheter enligt denna Avtal som de finner lämpligt. 
 
20.  Skiljemannakonventionen. 
 
I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, innan du får börja några rättsliga åtgärder i fråga om en tvist som inbegriper alla  
aspekt av detta avtal, skall du anmäla Comodo, och någon annan part i tvisten i syfte att finna tvistlösning. Om tvisten inte 
är löst inom sextio (60) dagar efter det ursprungliga meddelande, så kan en part handla i enlighet med följande: 
 
En olöst tvist enligt villkoren i detta avtal skall avgöras genom skiljedom som utförs genom de tjänster som i den 
amerikanska Skiljedomsföreningen, nedan kallad "AAA". 
 
Kallelse till efterfrågan på en skiljedom förhandling skall ske skriftligen och på ett korrekt sätt delges parterna till detta  
Avtalet. Skiljemannakonventionen förhör skall hållas i Jersey City, State of New Jersey, på en plats ömsesidigt enats om 
att parterna. 
 
Det skall finnas en Skiljemannen att pröva frågan. Parterna skall inledningsvis överens om att en panel bestående av 3 
möjliga Skiljemännen att pröva frågan och varje part skall ha möjlighet att döpa en skiljedomare att lägga ned från 
panelen till en kvar. Partiet anmälan Skiljemannakonventionen efterfrågan skall första att ange dess urval. 
 
Alla kostnader i Skiljemannakonventionen och AAA skall bäras lika av båda parter till detta avtal, oavsett det slutliga 
beslutet. Den uteblivna parten som fastställts av den Skiljemannen skall ersätta alla andra kostnader och utgifter, 
inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår av den part i genomdriva sina rättigheter enligt detta avtal. 
 
21.  Accepterande. 
 
GENOM ATT KLICKA PÅ "JAG GODKÄNNER" NEDAN GODKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT 
FORMERNA OCH VILLKOR I SAMBAND MED TJÄNSTEN. INTE KLICKA PÅ KNAPPEN "JAG ACCEPTERAR" IF DU 
INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR.  
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LISTA A 
Beskrivning av tjänster 

 
Service Beskrivning Beskrivning 

Virus Diagnos Comodo söker och upptäcka Malware på  
dator. 

Virusborttagning Comodo tar bort upptäckas Malware. 
PC Tune-up Comodo kommer att bidra till att förbättra datorns  

uppträdande. 
Internet Login Skydd  

Post Setup Comodo kommer setup ett e-postkonto på datorn. 
Programvaruinstallation Comodo att installera och konfigurera programvara på  

dator. 
Skrivarinställning Comodo kommer hjälpa till att installationen och 

installation av en lokal skrivare 
Utskriftsvänlig Felsökning Comodo kommer hjälpa till att felsöka skrivare  

ansluten till datorn. 
Green PC  

Computer Felsökning Comodo kommer att bistå i att diagnostisera och 
fastställande problem med maskin-eller programvara 
konfigurationer på dator. 

 
 

 


