
VILKÅR FOR BRUG 
 
Denne Aftale mellem dig og SVP Worldwide regulerer din brug af produktet mySewnet™, indholdsskyen, mySewnet™ 
Subscription Library tjenester og indhold, softwaren, tjenesterne og webstederne (under ét kaldet "Tjenesten"). Det er 
vigtigt, at du læser og forstår nedenstående vilkår. Ved at klikke på "Accepter" accepterer du, at disse vilkår og 
betingelser gælder. 
  
SVP Worldwide er leverandør af Tjenesten, som giver dig tilladelse til at bruge visse Tjenester, herunder at gemme dine 
personlige filer (såsom broderier, sømme og projekter), købe og downloade motivfiler til syning og broderi, som SVP 
Worldwide stiller til rådighed på abonnementsbasis, og gøre dem tilgængelige på din symaskine og dine computere, 
såfremt du overholder de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne Aftale, samt SVP Worldwides Politik om beskyttelse 
af personoplysninger [indsæt hyperlink]. Så snart du aktiverer Tjenesten, bliver dit Indhold automatisk sendt til og gemt 
hos SVP Worldwide, så du senere kan få adgang til det pågældende Indhold eller få Indhold sendt til dine øvrige 
produkter, hvorpå Tjenesten er aktiveret, via en trådløs forbindelse.  
  
1. KRAV TIL BRUG AF TJENESTEN 
A. Alder. Tjenesten er kun tilgængelig for personer på 16 år eller derover, medmindre du er under 16 år, og du har fået 
dit mySewnet™ ID på anmodning fra en forælder eller værge. Vi indsamler, bruger og videregiver ikke bevidst 
personoplysninger om børn under 16 år eller den tilsvarende minimumsalder i den relevante jurisdiktion uden 
verificerbart forældresamtykke.  Forældre og værger bør også minde mindreårige om, at det kan være farligt at 
kommunikere med fremmede på internettet, og de bør træffe passende forholdsregler for at beskytte børnene, 
herunder at overvåge deres brug af Tjenesten. 
 
Hvis du vil bruge Tjenesten, må du ikke være blevet udelukket fra at modtage Tjenesten i henhold til lovgivningen i USA 
eller andre relevante jurisdiktioner, herunder det land, hvor du bor, eller hvor du bruger Tjenesten. Ved at acceptere 
denne Aftale tilkendegiver du, at du forstår og indvilliger i ovenstående. 
  
B. Produkter og konti. Brug af Tjenesten kræver kompatible produkter, internetadgang og visse programmer, som 
kræver periodiske opdateringer. SVP Worldwide forbeholder sig ret til at begrænse antallet af Konti, der kan oprettes på 
en enhed, og antallet af enheder, der kan være knyttet til en Konto. Visse transaktioner eller funktioner kræver muligvis 
den nyeste version af den nødvendige software. Du er indforstået med, at det er dit ansvar at opfylde disse krav.  
  
C. Begrænsninger for brugen.  Du indvilliger i kun at bruge Tjenesten til de formål, der er tilladt i henhold til 
denne Aftale, og kun i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende love, forordninger eller generelt accepteret 
praksis i den relevante jurisdiktion. Indholdet må kun være data, der er direkte relateret til syning og broderi. Hvis din 
brug af Tjenesten eller anden adfærd tilsigtet eller utilsigtet truer SVP Worldwides evne til at levere Tjenesten eller 
andre systemer, har SVP Worldwide ret til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte Tjenesten og SVP 
Worldwides systemer, hvilket kan omfatte midlertidig suspendering af din adgang til Tjenesten. Gentagne overtrædelser 
af begrænsningerne kan resultere i opsigelse af din Konto. 
  
D. Tjenestens tilgængelighed. Tjenesten, eller enhver funktion eller del heraf, er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog 
eller i alle lande, og SVP Worldwide fremsætter ingen tilkendegivelser om, at Tjenesten, eller enhver funktion eller del 
heraf, er egnet til brug eller tilgængelig på et givet sted. I det omfang du vælger at få adgang til og bruge Tjenesten, gør 
du det på eget initiativ, og du er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning. 
  
E. Ændring af Tjenesten.  SVP Worldwide forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre denne Aftale og at indføre nye 
eller ekstra vilkår eller betingelser for din brug af Tjenesten. Du vil blive informeret om sådanne ændringer og ekstra 
vilkår og betingelser, og såfremt du accepterer dem, vil de træde i kraft med det samme og indgå som en del af 
denne Aftale. Hvis du ikke ønsker at acceptere sådanne ændringer, har SVP Worldwide ret til at opsige denne Aftale og 
din Konto. Du er indforstået med, at SVP Worldwide ikke kan holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for 
eventuelle ændringer eller for ophør af Tjenesten. 
 
2. FUNKTIONER OG TJENESTER 

 
 



A. mySewnet™ Cloud. 

Når du logger ind med din mySewnet™ konto på din maskine, synkroniseres alle broderier og sømme, du gemmer, 
automatisk med mySewnet™ Cloud og enhver anden maskine, du er logget ind på. Hvis du installerer og kører 
mySewnet™ Cloud synkroniseringsværktøjet til PC/Mac, synkroniseres broderier og sømme i din mySewnet™ Cloud også 
med din(e) computer(e). Alle ændringer (herunder tilføjelse, ændring, omdøbning og sletning af filer og mapper) på 
enhver af disse maskiner eller computere bliver automatisk sendt til og anvendt i din mySewnet™ Cloud samt alle andre 
maskiner og computere, hvor du er logget ind med din mySewnet™ konto. Bemærk, at tilgængeligheden af Indhold i din 
mySewnet™ Cloud mappe på din maskine eller computer kan variere alt afhængigt af mængden af tilgængelig lagerplads. 
Hvis du ikke ønsker at bruge mySewnet™ Cloud på en bestemt maskine eller computer, kan du logge ud af den 
pågældende maskine eller computer. Dit mySewnet™ Cloud indhold vil derefter blive fjernet fra den pågældende 
maskine eller computer. 

B. mySewnet™ Subscription Library Medlemskab. 

i. Medlemskab 

Du kan vælge at abonnere på mySewnet™ Library tjenesterne som en del af Tjenesterne ("mySewnet Library 

Medlemskab") for at få adgang til Subscription Library Indhold (som defineret heri), som SVP Worldwide enten ejer helt 

eller har licens til, og som SVP Worldwide har ret til at videresælge eller give i underlicens til dig, brugeren.  mySewnet™ 

Library Medlemskabet er på nuværende tidspunkt kun tilgængeligt for brugere, hvis internetudbyderadresse er knyttet 

til Nordamerika, Tyskland, Sverige, Italien, Danmark, Norge, Finland, Holland, Storbritannien og Australien og for brugere 

af følgende symaskinemodeller: i første omgang og ved lanceringen af mySewnet Subscription Library på HUSQVARNA 

VIKING® Designer Epic 2™ og senere på HUSQVARNA VIKING® Designer Epic™, HUSQVARNA VIKING® Designer 

Brilliance™ og PFAFF® creative icon™. Hvert mySewnet™ Library Medlemskab er knyttet til ét mySewnet™ ID og kan ikke 

deles af flere konti.  Dit mySewnet™ Library Medlemskab giver dig mulighed for at købe adgang til motiver, som ikke er 

en del af din egen mySewnet™ Cloud eller dit eget Indhold på din mySewnet™ Konto. mySewnet™ Library Medlemskabet 

er underlagt disse Vilkår for brug og den samme Politik om beskyttelse af personoplysninger [indsæt hyperlink], som 

gælder for Tjenesterne.  

For at du kan bruge et mySewnet™ Library Medlemskab, skal du have internetadgang og en enhed, der er forberedt til 
mySewnet™ Library, og du skal oplyse en eller flere Betalingsmetoder. "Betalingsmetode" betyder en gængs, gyldig og 
accepteret betalingsmetode, og listen over disse kan ændre sig fra tid til anden. 
 
Vi tilbyder muligvis flere typer medlemskaber, herunder særlige kampagnetilbud. Nogle typer medlemskaber kan være 
forbundet med forskellige betingelser og begrænsninger, som du får oplyst, når du tilmelder dig eller i en særskilt 
meddelelse. Du kan finde de konkrete oplysninger om dit mySewnet™ Library Medlemskab ved at gå ind på vores 
websted og klikke på "MIN PROFIL" og derefter på "[                             ]". 

Hvis du vælger et medlemskab med automatisk fornyelse, bliver dit mySewnet™ Library Medlemskab automatisk 
fornyet, indtil du opsiger det. Du skal opsige dit abonnement, før det automatisk bliver fornyet, for at undgå at skulle 
betale medlemsgebyret for den næste faktureringsperiode, som gælder for din Betalingsmetode (se "Opsigelse" 
nedenfor).  

ii. Gratis prøveperioder 

SVP Worldwide tilbyder gratis prøveperioder efter eget skøn, og vi begrænser muligvis adgangen til eller varigheden af 
sådanne prøveperioder for at forhindre misbrug. Vi forbeholder os ret til at afbryde den gratis prøveperiode og sætte dit 
abonnement på standby, hvis vi finder ud af, at du ikke er berettiget til den gratis prøveperiode. Vi bruger muligvis 
oplysninger såsom enheds-ID, mySewnet™ ID, betalingsmetode eller en e-mailadresse, der er knyttet til et eksisterende 
eller nyoprettet mySewnet™ Library Medlemskab, til at fastlægge, om du er berettiget til en gratis prøveperiode. Hvis 
prøveperioden kombineres med andre tilbud, kan der gælde visse begrænsninger.  

Vi opkræver medlemsgebyret for næste faktureringsperiode via din Betalingsmetode, når den gratis prøveperiode 
udløber, og dit betalte medlemskab starter automatisk, medmindre du opsiger dit medlemskab, før den gratis 
prøveperiode udløber. Du kan se den gældende pris for medlemskabet og slutdatoen for din gratis prøveperiode ved at 
gå ind på vores websted og klikke på "MIN PROFIL" og derefter på "[                             ]". 



 

iii. Fakturering og opsigelse 

Medlemsgebyret for mySewnet™ Library Medlemskabet og eventuelle andre omkostninger, der måtte påløbe i 
forbindelse med din brug af Tjenesterne, såsom forbrugsafgifter og eventuelle transaktionsgebyrer, opkræves via din 
Betalingsmetode pr. den faktureringsdato, der er angivet på din "[                    ]"-side. Længden af din faktureringsperiode 
afhænger af, hvilken type abonnement du vælger, når du tilmelder dig tjenesten. Medlemskabet er fuldt optjent ved 
betaling af medlemsgebyret. I nogle tilfælde kan betalingsdatoen ændre sig, for eksempel hvis betalingen via din 
Betalingsmetode ikke kan gennemføres, eller hvis dit betalte medlemskab begyndte på en dato, der ikke findes i en given 
måned. Gå ind på vores websted, og klik på "MIN PROFIL" og derefter på "[                                                 ]" for at se din 
næste betalingsdato. Vi forhåndsgodkender muligvis din Betalingsmetode i forventning om, at vi skal opkræve betaling 
for medlemsgebyr eller tjenesterelaterede omkostninger. Det kan ske via forskellige metoder, herunder at vi trækker et 
depositum svarende til prisen på ca. en måneds medlemskab, så snart du tilmelder dig. I visse tilfælde vil din tilgængelige 
saldo eller kreditgrænse blive reduceret som følge af, at der trækkes et depositum i løbet af den gratis prøveperiode.  
 
For at du kan bruge et mySewnet™ Library Medlemskab, skal du oplyse en eller flere Betalingsmetoder. Du giver os 
tilladelse til at trække betalingen via enhver Betalingsmetode, der er knyttet til din konto, hvis din primære 
Betalingsmetode bliver afvist, eller hvis vi ikke længere kan bruge den til at opkræve betaling for dit abonnement. Du er 
ansvarlig for eventuelle ikke-opkrævede beløb. Hvis en betaling ikke kan gennemføres, fordi et kreditkort er udløbet, 
fordi der ikke er penge nok på kontoen eller af andre årsager, og du ikke opsiger dit mySewnet™ Library Medlemskab, 
suspenderer vi muligvis din adgang til Tjenesterne, indtil vi har opkrævet betalingen via en gyldig Betalingsmetode. Din 
kortudsteder eller bank opkræver muligvis visse gebyrer for nogle Betalingsmetoder, f.eks. gebyrer for 
udlandsoverførsler eller andre gebyrer, der vedrører håndteringen af din Betalingsmetode. Du kan få flere oplysninger 
hos din kortudsteder eller bank.  
 
Du kan opdatere dine Betalingsmetoder ved at gå ind på vores websted og klikke på "MIN PROFIL" og derefter på "[                             
]". Du kan også opdatere dine Betalingsmetoder ved hjælp af de oplysninger, din kortudsteder eller bank leverer. Ved at 
foretage en opdatering giver du os tilladelse til at fortsætte med at opkræve betaling via den eller de relevante 
Betalingsmetode(r).  
 
Du kan opsige dit mySewnet™ Library Medlemskab til enhver tid, og når du gør det, har du fortsat adgang til dit 
mySewnet™ Library Medlemskab indtil faktureringsperiodens udgang. Hvis du vil opsige dit medlemskab, skal du gå ind 
på vores websted, klikke på "MIN PROFIL" og derefter på "[                             ]" og følge opsigelsesanvisningerne.  

Hvis du opsiger dit mySewnet™ Library Medlemskab, stopper medlemskabet automatisk ved udgangen af den aktuelle 
faktureringsperiode, men du har fortsat adgang til din mySewnet™ Konto, medmindre du opsiger den som beskrevet i 
afsnit 6 nedenfor. Hvis du vil se, hvornår din konto bliver lukket, skal du gå ind på vores websted og klikke på "MIN 
PROFIL" og derefter på "[                             ]". Hvis du opsiger din mySewnet™ Konto, bliver dit mySewnet™ Library 
Medlemskab automatisk opsagt i henhold til afsnit 6 nedenfor, og du mister med det samme din adgang til Tjenesterne.  
 
Vi forbeholder os ret til at ændre vores abonnementer eller justere priserne på vores tjeneste eller dele heraf til enhver 
tid, og som vi finder det passende baseret på vores eget og endelige skøn. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i 
disse Vilkår for brug, træder enhver prisændring eller anden ændring i dit abonnement i kraft, når vi har informeret dig 
om ændringen.  
 
Betalinger kan ikke refunderes, og det er ikke muligt at få refunderet eller godskrevet delvist brugte 
abonnementsperioder. Når du har opsagt dit medlemskab, har du dog fortsat adgang til tjenesten indtil udgangen af den 
aktuelle faktureringsperiode, medmindre opsigelsen af dit medlemskab skyldes, at din mySewnet™ Konto er blevet 
opsagt. Det står os frit for til enhver tid og af enhver årsag at yde en refusion, rabat eller anden godtgørelse til alle vores 
medlemmer eller en del af dem ("Godskrivning"). Størrelsen og formen af en sådan godskrivning og beslutningen om at 
foretage den er op til vores eget og endelige skøn. Det faktum, at du har modtaget godskrivning i ét tilfælde, berettiger 
dig ikke til at modtage godskrivning i lignende fremtidige tilfælde, og det forpligter os under ingen omstændigheder til at 
yde godskrivning i fremtiden. 

  
C. Placeringsbaserede tjenester 



SVP Worldwide og virksomhedens partnere og forhandlere leverer muligvis visse begivenheder eller Tjenester, der er 
baseret på din placering. For at kunne levere sådanne funktioner eller Tjenester på de steder, hvor de er tilgængelige, 
skal SVP Worldwide og virksomhedens partnere og forhandlere indsamle, bruge, overføre, behandle og opbevare data, 
herunder, men ikke begrænset til, din geografiske placering og oplysninger knyttet til din Konto og eventuelle produkter, 
der er registreret derpå, herunder, men ikke begrænset til, dit mySewnet™ ID, dit produkt-ID og din modeltype.  
  
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til, at SVP Worldwide og virksomhedens partnere/forhandlere må 
indsamle, bruge, overføre, behandle og opbevare placerings- og Konto-oplysninger, ved at kontakte 
privacy@svpworldwide.com. SVP Worldwide skal anvende rimelig evne og fornøden omhu ved levering af Tjenesten, 
men hverken SVP Worldwide eller nogen af virksomhedens leverandører garanterer tilgængeligheden, nøjagtigheden, 
fuldstændigheden, pålideligheden eller rettidigheden af de placeringsdata eller andre data, der leveres af Tjenesten.  
  
D. Betafunktion 
Fra tid til anden kan SVP Worldwide vælge at tilbyde nye og/eller opdaterede funktioner i Tjenesterne med det formål at 
give SVP Worldwide feedback om kvaliteten og brugbarheden af de nye funktioner. Du forstår og accepterer, at din 
deltagelse i programmet er frivillig og ikke skaber et juridisk partnerskab, agentforhold eller ansættelsesforhold mellem 
dig og SVP Worldwide, og at SVP Worldwide ikke er forpligtet til at tilbyde dig Betafunktioner. SVP Worldwide gør 
muligvis sådanne Betafunktioner tilgængelige for deltagere i programmet ved hjælp af onlineregistrering eller tilmelding 
via Tjenesten. Du forstår og accepterer, at SVP Worldwide muligvis indsamler og bruger oplysninger fra din Konto, dine 
enheder og eksterne enheder for at kunne tilmelde dig et program og/eller kontrollere din berettigelse til at deltage. Du 
forstår, at når du har tilmeldt dig et program, kan det være umuligt for dig at skifte tilbage til den tidligere ikke-
betaversion af en given Betafunktion. I tilfælde af, at det er muligt at skifte tilbage, er du muligvis ikke i stand til at 
overføre data, som er oprettet i Betafunktionen, til den tidligere ikke-betaversion. Din brug af Betafunktionerne og din 
deltagelse i programmet er reguleret af denne Aftale og eventuelle andre yderligere licensvilkår, der er separat knyttet 
til Betafunktionerne. Betafunktionerne leveres "SOM DE ER OG FOREFINDES" og "AFHÆNGIGT AF TILGÆNGELIGHED", og 
de indeholder muligvis fejl eller unøjagtigheder, som kan medføre fejl, beskadigelse eller tab af data og/eller oplysninger 
fra din enhed eller dine eksterne enheder (herunder, men ikke begrænset til, servere og computere), der er forbundet 
hermed. SVP Worldwide opfordrer dig på det kraftigste til at sikkerhedskopiere alle data og oplysninger på din enhed og 
eventuelle eksterne enheder, før du tilmelder dig et program. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at al brug af 
Betafunktionerne sker på dit eget ansvar. Du påtager dig alle risici og alle omkostninger forbundet med din deltagelse i 
ethvert program, herunder, men ikke begrænset til, gebyrer for internetadgang, udgifter til sikkerhedskopiering, udgifter 
i forbindelse med din brug af enheden og dine eksterne enheder samt skader på udstyr, software, oplysninger eller data. 
SVP Worldwide yder måske eller måske ikke teknisk support og/eller anden support til Betafunktionerne. Hvis der ydes 
support, sker det i tillæg til din normale supportdækning for Tjenesten, og en sådan support er kun tilgængelig via 
programmet. Du indvilliger i at overholde alle regler eller politikker vedrørende support, som SVP Worldwide informerer 
dig om, for at kunne modtage en sådan support. SVP Worldwide forbeholder sig ret til at ændre de vilkår, betingelser 
eller politikker, der gælder for programmet (herunder at indstille programmet) til enhver tid eller uden varsel, og SVP 
Worldwide kan annullere din deltagelse i programmet til enhver tid. Du anerkender, at SVP Worldwide ikke har nogen 
forpligtelse til at levere en kommerciel version af Betafunktionerne, og at hvis en sådan kommerciel version bliver gjort 
tilgængelig, vil den muligvis have egenskaber eller funktioner, som adskiller sig fra dem, der var indeholdt i 
Betafunktionerne. Som en del af programmet vil SVP Worldwide give dig mulighed for at indsende kommentarer, forslag 
eller anden feedback vedrørende din brug af Betafunktionerne. Du er indforstået med, at i mangel af en separat 
skriftlig Aftale om det modsatte kan SVP Worldwide frit bruge enhver feedback, du giver, til ethvert formål. 

E. mySewnet™ Konto kun med internetadgang 
Hvis du tilmelder dig Tjenesten via en Konto kun med internetadgang på et produkt af et andet mærke end SVP 
Worldwide, har du kun adgang til en begrænset del af Tjenestens funktioner. Som en betingelse for at få adgang 
til Tjenesten via en Konto kun med internetadgang accepterer du alle relevante vilkår og betingelse i denne Aftale, 
herunder, men ikke begrænset til, alle krav vedrørende brug af Tjenesten, begrænsninger for brug, tilgængelighed, 
offentlige betaversioner, ansvarsfraskrivelse, regler vedrørende dit Indhold og din adfærd samt opsigelse. Vilkår i 
denne Aftale, som vedrører funktioner, der ikke er tilgængelige for brugere kun med internetadgang, gælder ikke for dig. 
De omfatter for eksempel brug af placeringsbaserede Tjenester og Betafunktioner. Du er endvidere indforstået med, at 
hvis du på et senere tidspunkt opretter adgang til din Konto kun med internetadgang på en enhed af mærket SVP 
Worldwide, vil SVP Worldwide muligvis automatisk opgradere din Konto kun med internetadgang til en 
fuld mySewnet™ Konto og levere alle tilgængelige funktioner i Tjenesten til dig. Hvis du vælger at oprette adgang til din 
Konto kun med internetadgang på en enhed af mærket SVP Worldwide, og du efterfølgende bliver opgraderet til den 



fulde version af Tjenesten, accepterer du, at alle vilkår og betingelser i dette dokument gælder for din brug af Tjenesten. 
Hvis du ikke ønsker at have en fuld mySewnet™ Konto, skal du undlade at logge ind på din Konto kun med 
internetadgang på en enhed af mærket SVP Worldwide. 
  
3. DIN BRUG AF TJENESTEN 

A.  Din Konto 
Som registreret bruger af Tjenesten skal du oprette en Konto. Du må ikke videregive dine Kontooplysninger til andre. Du 
er alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden og sikkerheden af din Konto og for alle aktiviteter, der foregår på eller 
via din Konto, og du er indforstået med, at du straks skal underrette SVP Worldwide om ethvert sikkerhedsbrud, der 
involverer din Konto. Du anerkender og accepterer endvidere, at Tjenesten er designet og beregnet til personlig brug på 
individuel basis, og at du ikke må dele dine Konto- og/eller adgangskodeoplysninger med andre personer. Såfremt SVP 
Worldwide har anvendt rimelig evne og fornøden omhu, kan virksomheden ikke holdes ansvarlig for tab, der opstår som 
følge af uautoriseret brug af din Konto som konsekvens af, at du ikke følger disse regler. 
  
For at kunne bruge Tjenesten skal du indtaste dit mySewnet™ ID og din adgangskode for at godkende din Konto. Du er 
indforstået med, at du skal angive nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du tilmelder 
dig Tjenesten ("Tjenesteregistreringsdata"), og du er indforstået med, at du skal opdatere 
dine Tjenesteregistreringsdata, så de altid er nøjagtige og fuldstændige. Hvis du undlader at angive nøjagtige, aktuelle og 
fuldstændige Tjenesteregistreringsdata, kan det medføre, at din Konto bliver suspenderet og/eller opsagt. Du er 
indforstået med, at SVP Worldwide muligvis gemmer og bruger de Tjenesteregistreringsdata, du angiver, til at 
vedligeholde din Konto. 
  
B. Brug af andre produkter og tjenester fra SVP Worldwide 
Visse komponenter eller funktioner indeholdt i Tjenesten, der leveres af SVP Worldwide og/eller tilknyttede selskaber, 
herunder, men ikke begrænset til, muligheden for at downloade produktopdateringer, kan være forbundet med 
separate vilkår for brug eller en separat aftale. Du skal læse, acceptere og indvillige i at være bundet af en sådan separat 
aftale som en betingelse for at kunne bruge sådanne komponenter eller funktioner indeholdt i Tjenesten. 
  
C. Ingen overdragelse af rettigheder 
Intet i denne Aftale skal fortolkes således, at en rettighed, ejendomsret eller licens til et mySewnet™ ID, en e-
mailadresse, et domænenavn eller en lignende ressource, der anvendes af dig i forbindelse med Tjenesten, overdrages 
til dig. 
  
D. Ingen overdragelse af Kontoen 
Du er indforstået med, at din Konto ikke kan overdrages til andre, og at rettighederne til dit mySewnet™ ID eller Indhold 
på din Konto bortfalder, når du lukker din Konto eller ophører med at bruge den.  
Din Konto kan, på anmodning eller i tilfælde af længere tids inaktivitet, blive opsagt og alt Indhold på din Konto slettet.  
  
E. Intet videresalg af Tjenesten 
Du er indforstået med, at du ikke må gengive, kopiere, duplikere, sælge, videresælge, give adgang til eller 
bytte Tjenesten (eller nogen del deraf) til noget formål. 
  
4. INDHOLD OG DIN ADFÆRD 
A. Indhold 
"Indhold" betyder alle oplysninger, der bliver genereret eller vist under brug af Tjenesten, såsom datafiler, egenskaber 
for enheden, projekter, skrevet tekst, software, grafik, broderier, billeder, sømme, meddelelser og andre lignende 
materialer. Du er indforstået med, at ansvaret for alt Indhold, uanset om det deles offentligt eller overføres privat 
via Tjenesten, alene ligger hos den person, som har oprettet dette Indhold. Det betyder, at du, og ikke SVP Worldwide, 
alene er ansvarlig for alt Indhold, du uploader, downloader, deler, e-mailer, overfører, gemmer eller på anden måde gør 
tilgængeligt via din brug af Tjenesten. Du er indforstået med, at du i forbindelse med din brug af Tjenesten muligvis kan 
møde indhold, som du finder sårende, uanstændigt eller stødende, og at du muligvis kan komme til at udsætte andre for 
Indhold, som de finder stødende. SVP Worldwide kontrollerer ikke det Indhold, der deles via Tjenesten, og vi garanterer 
heller ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af dette Indhold. Du forstår og accepterer, at din brug 
af Tjenesten og Indholdet udelukkende sker for egen risiko. Uanset ovenstående kan du via Tjenesten muligvis også få 
adgang til Subscription Library Indhold i henhold til de vilkår, der er angivet i afsnit 2.A.3.  "Subscription Library Indhold" 



betyder alle sømfiler, broderimotivfiler eller projektfiler, som SVP Worldwide gør tilgængelige på baggrund af 
virksomhedens ejendomsret eller licensrettigheder til sådanne motivfiler, og som SVP Worldwide derefter gør 
tilgængelige for dig som en del af mySewnet™ Subscription Library tjenesterne og de vilkår, der gælder for disse 
tjenester.  SVP Worldwide erklærer og garanterer, at virksomheden har ret til enten at sælge sådanne motivfiler til dig 
eller give dem i underlicens til dig i henhold til vilkårene for Abonnementsaftalen [indsæt hyperlink]. 
  
B. Din adfærd 
Du er indforstået med, at du ikke må bruge Tjenesten til: 
a.    at uploade, downloade, dele, e-maile, overføre eller gemme Indhold eller på anden vis gøre Indhold tilgængeligt, 
som er ulovligt, chikanerende, truende, skadeligt, skadevoldende, ærekrænkende, injurierende, groft, voldeligt, sjofelt, 
vulgært, krænkende for en anden persons privatliv, hadefuldt, sårende set ud fra et racemæssigt eller etnisk perspektiv 
eller på anden vis stødende 
b.    at stalke, chikanere, true eller skade andre personer 
c.    som voksen at anmode en mindreårig (enhver person under 18 år eller den alder, den lokale lovgivning definerer 
som myndighedsalderen) om personoplysninger eller andre oplysninger 
d.    at udgive dig for at være en person eller instans, som du ikke er – du må ikke udgive dig for eller give et fejlagtigt 
indtryk af at være en anden person (herunder en berømthed), en instans, en anden mySewnet™ bruger, en medarbejder 
hos SVP Worldwide, en ledende figur i lokalsamfundet eller en politiker eller på anden måde give et fejlagtigt indtryk af 
din tilknytning til en person eller instans (SVP Worldwide forbeholder sig ret til at afvise eller blokere ethvert mySewnet™ 
ID eller enhver e-mailadresse, som kan anses for at være et forsøg på at udgive dig for at være en anden person eller give 
et fejlagtigt indtryk af din identitet eller uretmæssigt at tilegne dig en anden persons navn eller identitet) 
e.    at krænke ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder (herunder at uploade indhold, som du ikke har ret til at 
uploade) eller at offentliggøre forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i strid med en Aftale, f.eks. en 
fortrolighedsaftale, ansættelsesaftale eller hemmeligholdelsesaftale 
f.    at dele, sende eller overføre oplysninger eller på anden måde gøre oplysninger tilgængelige i form af uopfordrede 
eller uautoriserede e-mailmeddelelser, annoncer, reklamemateriale, junkmail, spam eller kædebreve, herunder, men 
ikke begrænset til, masseudsendelse af reklamer og informationsmeddelelser 
g.    at forfalske et TCP-IP-pakkehoved eller en del af hovedoplysningerne i en e-mail eller et opslag i en nyhedsgruppe 
eller på anden vis indsætte oplysninger i et hoved, som har til formål at vildlede modtagerne, hvad angår oprindelsen af 
det Indhold, der overføres via Tjenesten ("spoofing") 
h.    at uploade, opslå, e-maile, overføre eller gemme materiale eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som 
indeholder virusser, anden computerkode eller andre computerfiler eller -programmer, som har til formål at skade, 
forstyrre eller begrænse den normale drift af Tjenesten (eller nogen del heraf) eller anden computersoftware eller -
hardware 
i.    at forstyrre eller afbryde Tjenesten (herunder at skaffe dig adgang til Tjenesten via automatiserede midler, f.eks. 
scripts), de servere eller netværk, der er forbundet til Tjenesten, eller de politikker for, krav til eller regler for netværk, 
der er forbundet til Tjenesten (herunder at skaffe dig uautoriseret adgang til, bruge eller overvåge data eller trafik derpå) 
j.    at planlægge eller deltage i ulovlige aktiviteter af nogen art 
k.    at indsamle og gemme personoplysninger om andre brugere af Tjenesten, som skal bruges i forbindelse med nogen 
af ovennævnte forbudte aktiviteter. 
  
C. Fjernelse af Indhold 
Du anerkender, at SVP Worldwide ikke på nogen måde kan holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for Indhold, der 
leveres af andre, og ikke har pligt til at forhåndsscreene sådant Indhold. SVP Worldwide forbeholder sig dog til enhver tid 
ret til at vurdere, om Indholdet er passende og i overensstemmelse med denne Aftale, og virksomheden kan 
forhåndsscreene, flytte, afvise, ændre og/eller fjerne Indhold til enhver tid, uden forudgående varsel og efter eget skøn, 
hvis det pågældende Indhold viser sig at være i strid med denne Aftale eller på anden måde er stødende. 
  
D. Sikkerhedskopier dit Indhold 
Du er ansvarlig for at sikkerhedskopiere vigtige dokumenter, billeder, Subscription Library Indhold eller andet Indhold, 
som du gemmer eller har adgang til via Tjenesten, til din egen computer eller en anden enhed. SVP Worldwide forpligter 
sig til at anvende rimelig evne og fornøden omhu, når det gælder levering af Tjenesten, men SVP Worldwide yder ingen 
garantier for, at Subscription Library Indhold eller Indhold, du gemmer eller har adgang til via Tjenesten, ikke vil blive 
udsat for utilsigtet skade, beskadigelse eller tab. 
  



E. Adgang til din Konto og dit Indhold 
SVP Worldwide forbeholder sig ret til at træffe de forholdsregler, SVP Worldwide med rette finder er nødvendige eller 
passende for at håndhæve og/eller kontrollere overholdelse af enhver del af denne Aftale. Du anerkender og accepterer, 
at SVP Worldwide har ret til, uden dermed at ifalde et ansvar over for dig, at få adgang til, bruge, bevare og/eller 
videregive dine Kontooplysninger og dit Indhold til politiet, myndighederne og/eller en tredjepart, såfremt SVP 
Worldwide med rette finder det nødvendig eller passende, hvis SVP Worldwide er juridisk forpligtet til at gøre det, eller 
hvis SVP Worldwide i god tro mener, at en sådan adgang, brug, videregivelse eller bevarelse med rimelighed er 
nødvendig for at:  
a.    opfylde kravene i en retslig proces eller anmodning  
b.    håndhæve denne Aftale, herunder undersøge enhver potentiel misligholdelse heraf  
c.    afsløre, forebygge eller på anden måde håndtere forhold, der vedrører sikkerhed, svindel eller tekniske problemer  
d.    beskytte SVP Worldwides, brugernes, en tredjeparts eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed som 
krævet eller tilladt ved lov. 

F. Misligholdelse af denne Aftale 
Hvis du, mens du bruger Tjenesten, støder på Indhold, som du finder upassende eller på anden måde mener er i strid 
med denne Aftale, kan du anmelde det ved at sende en e-mail til SVP Worldwide på report@mysewnet.com..  

G. Indhold, som du indsender eller gør tilgængeligt via Tjenesten 
1.     Licens fra dig. Med undtagelse af materiale, vi giver dig licens til eller sælger til dig via mySewnet™ Subscription 
Library, påberåber SVP Worldwide sig ikke ejerskab over de materialer og/eller det Indhold, du indsender eller gør 
tilgængeligt via Tjenesten. Men ved at indsende eller dele sådant Indhold i de områder af Tjenesten, der er tilgængelige 
for offentligheden eller andre brugere, som du giver samtykke til at dele sådant Indhold med, giver du SVP Worldwide en 
verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at bruge, distribuere, gengive, ændre, tilpasse, offentliggøre, 
oversætte, offentligt fremføre og offentligt fremvise sådant Indhold via Tjenesten alene til det formål, som det 
pågældende Indhold blev indsendt eller gjort tilgængeligt til, uden nogen kompensation til eller forpligtelse over for dig. 
Du er indforstået med, at Indhold, som du indsender eller deler, er dit ansvar alene, og at det ikke må krænke eller 
overtræde nogen anden parts rettigheder eller være i strid med nogen love, bidrage eller opfordre til lovovertrædelser 
eller anden ulovlig adfærd eller på anden måde være sjofelt, stødende eller utilstedeligt. Ved at indsende eller dele 
sådant Indhold via de dele af Tjenesten, der er tilgængelige for offentligheden eller andre brugere, tilkendegiver du, at 
du er ejer af det pågældende materiale og/eller har alle de nødvendige rettigheder, licenser og tilladelser til at 
distribuere det. 
  
2.     Ændringer i Indhold. Du er indforstået med, at for at kunne levere Tjenesten og gøre dit Indhold tilgængeligt herpå 
kan SVP Worldwide overføre dit Indhold via forskellige offentlige netværk, via forskellige medier samt modificere eller 
ændre dit Indhold, så det lever op til de tekniske krav, der gælder for det netværk, de enheder eller de computere, der 
oprettes forbindelse til. Du er indforstået med, at denne licens tillader SVP Worldwide at foretage sådanne handlinger. 
  
3.     Oplysninger om varemærker. SVP Worldwide, SVP Worldwide-logoet, SINGER®, HUSQVARNA VIKING®, PFAFF®, 
INSPIRA®, mySewnet™, mySewnet™-logoet og andre af SVP Worldwides varemærker, servicemærker, grafiske elementer 
og logoer, som anvendes i forbindelse med Tjenesten, er varemærker eller registrerede varemærker ejet eller givet i 
licens af KSIN Luxembourg II S.a.r.l. og tilknyttede selskaber. Andre varemærker, servicemærker, grafiske elementer og 
logoer, der anvendes i forbindelse med Tjenesten, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Du får ikke 
overdraget nogen rettigheder eller licenser til nogen af ovennævnte varemærker, og du er yderligere indforstået med, at 
du ikke må fjerne, skjule eller ændre meddelelser om ejendomsret (herunder meddelelser om varemærker og 
ophavsret), som er placeret på elementer i eller indeholdt i Tjenesten. 
  
5. SOFTWARE 
A. SVP Worldwides ejendomsret. Du anerkender og accepterer, at SVP Worldwide og/eller virksomhedens licensgivere 
ejer alle juridiske rettigheder, ejendomsrettigheder og andre rettigheder til og i Tjenesten, herunder, men ikke 
begrænset til, Subscription Library Indhold, grafiske elementer, brugergrænseflade, scripts og software, som anvendes til 
at implementere Tjenesten, samt al software, der leveres til dig som en del af og/eller i forbindelse 
med Tjenesten ("Softwaren"), herunder alle immaterielle rettigheder hertil, uanset om de er registreret, og uanset hvor 
de findes. Du accepterer endvidere, at Tjenesten (herunder Softwaren eller en vilkårlig del heraf) indeholder 
ophavsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, som er beskyttet af gældende immaterialret og anden lovgivning, 
herunder, men ikke begrænset til, loven om ophavsret. Du er indforstået med, at du ikke må bruge sådanne 
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ophavsretligt beskyttede oplysninger eller materialer på nogen måde bortset fra brug af Tjenesten i overensstemmelse 
med denne Aftale. Ingen del af Tjenesten må gengives i nogen form eller på nogen måde, medmindre det er udtrykkeligt 
tilladt i disse vilkår. 
  
B. Licens fra SVP Worldwide.  
Brug af softwaren eller nogen del af Tjenesten, der ikke er i overensstemmelse med den brug af Tjenesten, der er tilladt i 
henhold til denne Aftale, er strengt forbudt, krænker andres immaterielle rettigheder og kan medføre civilretlige eller 
strafferetlige sanktioner for dig for krænkelse af ophavsretten, herunder betaling af en eventuel erstatning. 
  
C. Opdateringer. Fra tid til anden opdaterer SVP Worldwide muligvis den Software, som Tjenesten anvender. For at du 
kan fortsætte med at bruge Tjenesten, downloades og installeres sådanne opdateringer muligvis automatisk på din 
enhed eller computer. Sådanne opdateringer kan omfatte fejlrettelser, udbygning eller forbedring af funktioner eller helt 
nye versioner af Softwaren.  
  
6. OPSIGELSE 
A. Opsigelse fra din side 
Du kan opsige din Konto og/eller stoppe med at bruge Tjenesten til enhver tid. Hvis du vil opsige din Konto, skal du gå 
ind på vores websted og klikke på "MIN PROFIL", derefter på "ADMINISTRER KONTO" og endelig på linket "Slet Konto". 
Alternativt kan du skrive til os på privacy@svpworlwide.com eller kontakte en af SVP's tilknyttede 
kundeservicerepræsentanter. Hvis du opsiger din Konto, og du tidligere har købt et mySewnet™ Medlemskab, bliver dit 
mySewnet™ Medlemskab automatisk annulleret i henhold til afsnit 2(B)(iii) ovenfor.  

B. Opsigelse fra SVP Worldwides side 
SVP Worldwide kan til enhver tid, under visse omstændigheder og uden forudgående varsel straks opsige eller 
suspendere din Konto og/eller din adgang til Tjenesten helt eller delvist. En sådan opsigelse kan blandt andet ske af 
følgende årsager:  
a.    misligholdelse af denne Aftale eller overtrædelse af andre politikker eller retningslinjer, som er omtalt heri og/eller 
er tilgængelige på Tjenesten  
b.   en anmodning fra dig om at annullere eller opsige din Konto  
c.    en anmodning og/eller et påbud fra politiet, en juridisk instans eller en offentlig myndighed  
d.   en situation, hvor levering af Tjenesten til dig er eller kan blive ulovlig  
e.    uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige fejl eller problemer  
f.    din deltagelse i svigagtige eller ulovlige aktiviteter  
g.    din manglende betaling af gebyrer, der vedrører Tjenesten. En sådan opsigelse eller suspendering sker efter SVP 
Worldwides eget skøn, og SVP Worldwide kan ikke holdes ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for skader, der 
måtte opstå som resultat eller følge af en sådan opsigelse eller suspendering af din Konto og/eller din adgang 
til Tjenesten.  
SVP Worldwide kan desuden opsige din Konto med forudgående varsel via en e-mail sendt til den adresse, der er knyttet 
til din Konto, hvis:  
h.    din Konto har været inaktiv i et (1) år eller  
i.    vi helt eller delvist ophører med at tilbyde Tjenesten eller foretager væsentlige ændringer heri. En sådan opsigelse 
eller suspendering sker efter SVP Worldwides eget skøn, og SVP Worldwide kan ikke holdes ansvarlig over for dig eller 
nogen tredjepart for skader, der måtte opstå som resultat eller følge af en sådan opsigelse eller suspendering af 
din Konto og/eller din adgang til Tjenesten. 
  
C. Konsekvenserne af opsigelsen 
Når du opsiger din Konto, mister du al adgang til Tjenesten og alle dele heraf, herunder, men ikke begrænset til, 
din Konto, dit mySewnet™ ID, mySewnet™ Subscription Library Indhold og Indholdet. Efter et vist tidsrum vil SVP 
Worldwide desuden slette oplysninger og data, der er gemt på eller som en del af din Konto/dine Konti. Eventuelle 
separate dele af Tjenesten, som du måtte have brugt i henhold til en separat softwarelicensaftale, opsiges også i 
overensstemmelse med den pågældende aftale. 
  
7. LINKS OG ANDRE TREDJEPARTSMATERIALER 
Indhold, Subscription Library Indhold, komponenter eller funktioner i Tjenesten kan i visse tilfælde omfatte materialer 
fra tredjeparter og/eller hyperlinks til andre websteder, andre ressourcer eller andet Indhold. Da SVP Worldwide 
muligvis ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsteder og/eller -materialer, anerkender og accepterer du, at SVP 
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Worldwide ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne websteder eller ressourcer, ikke støtter eller garanterer 
nøjagtigheden af sådanne websteder eller ressourcer og på ingen måde kan holdes ansvarlig eller erstatningsansvarlig 
for Indhold, Subscription Library Indhold, annoncer, produkter eller materialer, der findes på eller er tilgængelige via 
sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer endvidere, at SVP Worldwide ikke på nogen måde kan 
holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for skader, du pådrager dig eller hævder at have pådraget dig, enten direkte eller 
indirekte, som følge af din brug af og/eller din tiltro til Indhold, Subscription Library Indhold, annoncer, produkter eller 
materialer, der findes på eller er tilgængelige via sådanne websteder eller ressourcer. 
  
8. GARANTIFRASKRIVELSE 
Nogle jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse af bestemte garantier, og i det omfang sådanne fraskrivelser specifikt er 
forbudt i henhold til gældende lovgivning, gælder visse af nedennævnte fraskrivelser derfor muligvis ikke for dig. 
  
SVP Worldwide skal anvende rimelig evne og fornøden omhu ved levering af Tjenesten. Følgende fraskrivelser er 
underlagt denne udtrykkelige garanti. 
  
SVP Worldwide hverken garanterer, erklærer eller indestår for, at din brug af Tjenesten vil være uden afbrydelser eller 
fejlfri, og du accepterer, at SVP Worldwide fra tid til anden kan tage Tjenesten ud af drift i en tidsubegrænset periode 
eller annullere Tjenesten i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale. 
  
Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at Tjenesten leveres "som den er og forefindes" og "afhængigt af tilgængelighed". 
SVP Worldwide og virksomhedens tilknyttede selskaber, datterselskaber, direktion, medarbejdere, agenter, partnere og 
licensgivere fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier vedrørende Tjenesterne, Indholdet og Subscription Library Indhold, 
det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier om 
salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. SVP Worldwide og virksomhedens tilknyttede selskaber, 
datterselskaber, direktion, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere giver særligt ingen garanti for: 

a.    at Tjenesten lever op til dine krav  
b.    at din brug af Tjenesten er rettidig, uden afbrydelser, sikker eller fejlfri  
c.    at de oplysninger, du modtager som resultat af din brug af Tjenesten, er nøjagtige eller pålidelige  
d.    at eventuelle defekter eller fejl i den software, der leveres til dig som en del af Tjenesten, vil blive rettet. 
  
SVP Worldwide erklærer eller garanterer ikke, at Tjenesten er fri for tab, beskadigelse, angreb, virusser, forstyrrelser, 
hacking eller andre former for brud på sikkerheden, og SVP Worldwide fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. 
  
Når du anvender materiale, som du har downloadet eller på anden måde modtaget via din brug af Tjenesten, sker det 
efter eget skøn og på egen risiko, og du er alene ansvarlig for eventuelle skader på din enhed eller din computer eller for 
tab af data, der opstår som følge af download af sådant materiale. Du anerkender endvidere, at Tjenesten ikke er 
beregnet eller egnet til brug i situationer eller miljøer, hvor nedbrud eller forsinkelser i eller fejl og unøjagtigheder ved 
Indholdet, Subscription Library Indhold, data eller oplysninger, der leveres af Tjenesten, kan føre til dødsfald, 
personskade eller alvorlig tingsskade eller miljøskade. 
  
9.  ANSVARSBEGRÆNSNING 
Nogle jurisdiktioner tillader ikke, at udbydere af Tjenester begrænser eller fraskriver sig deres ansvar. I det omfang 
sådanne begrænsninger eller fraskrivelser specifikt er forbudt i henhold til gældende lovgivning, gælder visse af 
nedennævnte begrænsninger eller fraskrivelser derfor muligvis ikke for dig. 
  
SVP Worldwide skal anvende rimelig evne og fornøden omhu ved levering af Tjenesten. Følgende begrænsninger gælder 
ikke i tilfælde af tab, der opstår som følge af:  
(a) at SVP Worldwide ikke har udvist rimelig evne og fornøden omhu  
(b) at SVP Worldwide har udvist grov uagtsomhed, grov forsømmelighed eller svig  
(c) dødsfald eller personskade. 
  
Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at SVP Worldwide og virksomhedens tilknyttede selskaber, datterselskaber, 
direktion, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere ikke kan holdes ansvarlige over for dig for direkte skader, 
indirekte skader, hændelige skader, konkret dokumenterede tab, følgeskader eller pønalt begrundet erstatning, 
herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af avance, goodwill, brugsevne, data, udgifter til indkøb af 



erstatningsvarer eller -Tjenester eller andre immaterielle tab (heller ikke selvom SVP Worldwide er blevet gjort 
opmærksom på muligheden for sådanne skader), der opstår som følge af: (i) brug af eller manglende evne til at 
bruge Tjenesten, (ii) ændringer foretaget i Tjenesten eller et delvist eller midlertidigt ophør af Tjenesten eller en del 
heraf, (iii) uautoriseret adgang til eller ændring af dine overførsler eller data, (iv) sletning af, beskadigelse af eller 
manglende evne til at opbevare og/eller sende eller modtage dine overførsler eller data på eller via Tjenesten, (v) 
tredjeparters udsagn eller adfærd på Tjenesten og (vi) øvrige forhold vedrørende Tjenesten. 
  
10.  SKADESLØSHOLDELSE 
Du indvilliger i at forsvare, friholde og skadesløsholde SVP Worldwide og virksomhedens tilknyttede selskaber, 
datterselskaber, direktion, medarbejdere, agenter, partnere, leverandører og licensgivere mod ethvert erstatningskrav 
eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, som fremsættes af en tredjepart, og som vedrører eller opstår som følge 
af:  
(a) Indhold, du indsender, deler, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesten  
(b) din brug af Tjenesten  
(c) misligholdelse af denne Aftale fra din side  
(d) foranstaltninger truffet af SVP Worldwide som et led i virksomhedens undersøgelse af en formodet misligholdelse af 
denne Aftale eller som resultat af, at virksomheden finder eller vurderer, at der er sket misligholdelse af denne Aftale  
(e) din krænkelse af andres rettigheder.  
Det betyder, at du ikke kan sagsøge SVP Worldwide eller virksomhedens tilknyttede selskaber, datterselskaber, direktion, 
medarbejdere, agenter, partnere, leverandører og licensgivere som følge af virksomhedens beslutning om at fjerne eller 
nægte at behandle oplysninger eller Indhold, at give dig en advarsel, at suspendere eller opsige din adgang til Tjenesten 
eller at træffe enhver anden foranstaltning i forbindelse med undersøgelsen af en formodet misligholdelse eller som 
resultat af, at SVP Worldwide konkluderer, at der er sket misligholdelse af denne Aftale. Denne bestemmelse om 
fraskrivelse og skadesløsholdelse finder anvendelse på enhver misligholdelse, der er beskrevet i eller forudset af 
denne Aftale. Denne forpligtelse forbliver i kraft efter opsigelsen eller udløbet af denne Aftale og/eller ophøret af din 
brug af Tjenesten. Du anerkender, at du er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten via din Konto, og at 
denne Aftale gælder for enhver brug af din Konto. Du indvilliger i at overholde denne Aftale og at forsvare, friholde og 
skadesløsholde SVP Worldwide mod ethvert erstatningskrav eller krav, der opstår som følge af brug af din Konto, uanset 
om du har givet udtrykkelig tilladelse til denne brug. 
  
11. GENERELT 
A. Meddelelser 
SVP Worldwide sender dig muligvis meddelelser om Tjenesten, herunder meddelelser om ændringer i denne Aftale, pr. 
e-mail til den e-mailadresse, der hører til din mySewnet™ Konto (og/eller en alternativ e-mailadresse, der er knyttet til 
din Konto, hvis du har oplyst en), via almindelig post eller ved at lægge meddelelserne op på vores websted og/eller 
på Tjenesten. 
  
B. Lovvalg 
Undtagen i det omfang det udtrykkeligt er angivet i følgende afsnit, er denne Aftale og forholdet mellem dig og SVP 
Worldwide underlagt lovgivningen i den amerikanske delstat Tennessee, med undtagelse af dens lovvalgsregler. Du og 
SVP Worldwide indvilliger i at anerkende de domstole, der er beliggende i amtet Rutherford County i delstaten 
Tennessee, som personligt og eksklusivt værneting til afgørelse af enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som 
følge af denne Aftale.  
  
C. Aftalens fuldstændighed 
Denne Aftale udgør den fuldstændige Aftale mellem dig og SVP Worldwide, den regulerer din brug af Tjenesten, og den 
erstatter fuldt ud enhver tidligere Aftale mellem dig og SVP Worldwide vedrørende Tjenesten. Du kan også være 
underlagt yderligere aftaler, vilkår og betingelser, som gælder for din brug af tilknyttede Tjenester, mySewnet™ 
Subscription Library tjenester, Subscription Library Indhold, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware. Hvis nogen del 
af denne Aftale erklæres ugyldig eller uden retskraft, skal den pågældende del fortolkes på en måde, der er i 
overensstemmelse med gældende lovgivning for så vidt muligt at afspejle parternes oprindelige hensigter, og de 
resterende dele skal forblive fuldt retskraftige og gyldige. Hvis SVP Worldwide undlader at udnytte eller håndhæve en 
rettighed eller bestemmelse i denne Aftale, er det ikke ensbetydende med, at virksomheden giver afkald på den 
pågældende rettighed eller bestemmelse. Du er indforstået med, at der ikke, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i 
denne Aftale, er nogen nydelsesberettigede tredjeparter i denne Aftale. 



  
D. "SVP Worldwide" i nærværende tekst betyder: 

  
SVP Sewing Brands LLC, beliggende på 1714 Heil Quaker Blvd. LaVergne. TN 37086 USA og tilknyttede selskaber.  

www.svpworldwide.com  
  
 

http://www.svpworldwide.com/

