LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AVSEENDE BRAIN
CORPORATIONS PROGRAMVARA FÖR AUTONOM NAVIGERING
Detta Licensavtal för Slutanvändare (detta ”Avtal”) förklarar de särskilda villkoren för användning av
Programvaran och de Autonoma tjänsterna (var och en enligt definition nedan) och villkoren för den fysiska
eller juridiska person som licensierar Programvaran enligt detta Avtal (”Slutanvändaren”) och Brain
Corporation, ett företag registrerat i Kalifornien (”Brain”). Brain är teknikpartner till Tennant Company, ett
företag registrerat i Minnesota, inklusive dess dotterbolag (benämns gemensamt som ”Tennant” i detta Avtal).
Detta Avtal reglerar användningen av Brains programvara (”Programvaran”) som finns på alla BrainOS®drivna robotskurmaskiner som tillhandahålls under varumärkena ”Brain” eller ”BrainOS”
(”Robotskurmaskin”).
Detta avtal är en översättning av den engelska versionen av Avtalet: https://www.tennantco.com/amreula. I
händelse av skillnader mellan de två versionerna har den engelska versionen företräde framför denna version
såvida inte annat krävs enligt lokal lagstiftning.

1. Godkännande av detta Avtal
Genom att Slutanvändaren (a) använder Programvaran eller de Autonoma funktionerna, eller (b) utarbetar ett
abonnemangsavtal, orderdokument eller annat instrument som refererar till detta Avtal (ett
”Servicedokument”), samtycker Slutanvändaren till att vara bunden av villkoren i detta Avtal, inklusive
begränsningar avseende åtkomst, användning, överförbarhet, garanti och ansvar för det köp som hänvisas till
samt framtida inköp av Robotskurmaskiner. Genom att acceptera detta Avtal intygar Slutanvändaren dessutom
att hon eller han har befogenhet att binda Slutanvändaren (eller dess arbetsgivare eller annan enhet för vars
räkning Slutanvändaren godkänner) till villkoren i detta Avtal. Under vissa omständigheter, inklusive men inte
begränsat till, när Slutanvändaren erhåller en Robotskurmaskin från en Tennant-auktoriserad distributör, kan
Tennants support, utbildning och andra skyldigheter och rättigheter härunder delegeras, efter Tennants eget
gottfinnande, till en Tennant-auktoriserad distributör, utbildningspartner eller servicepartner.

2. Autonoma tjänster
Under den inledande period som anges i respektive Servicedokument som har upprättas mellan Slutanvändaren
och Tennant, eller Slutanvändaren och den Tennant-auktoriserade distributören, kommer Slutanvändaren att
tillhandahållas följande tjänster (”Autonoma tjänster”):
2.1

Autonoma funktioner. Med den autonoma navigeringen och andra funktioner i Programvaran
(gemensamt ”De Autonoma funktionerna”) aktiverade för en Robotskurmaskin kan
Robotskurmaskinen rengöra längs banor som Slutanvändaren i förväg konfigurerar. Slutanvändaren är
ensam ansvarig för utformningen av alla förkonfigurerade banor. Utan Autonoma funktioner aktiverade
fungerar Robotskurmaskinen inte autonomt men kan användas vid manuell drift.

2.2

Supporttjänster. Tennant tillhandahåller service på första nivå på Slutanvändarens Robotskurmaskin.
Vid behov tillhandahåller Brain Slutanvändaren följande supporttjänster för Programvaran, beroende
på vad som är tillämpligt: (a) molnanslutning för fjärrdiagnostik av problem och stöd som rör
Autonoma funktioner, (b) Programvaruuppdateringar för säkerhetskritiska eller nya programfunktioner
och (c) en sammanställning av data avseende användning och drift av varje Robotskurmaskin. Om
Robotskurmaskinen inte har tillgång till mobildata under drift kan det vara så att Brain inte kan
tillhandahålla Robotskurmaskinen de tillämpliga supporttjänster som beskrivs i detta Avsnitt 2.2.
Dessutom, i den utsträckning Brain tillhandahåller textkommunikation för att stödja Autonoma
tjänster, måste Slutanvändaren tillhandahålla en mobiltelefon med mobiltjänst för att ta emot sådan
textkommunikation.

3. Slutanvändarens användning av Programvaran och Autonoma funktioner
Slutanvändaren måste följa nedanstående regler för användning som gäller för alla Robotskurmaskiner
(benämns nedan gemensamt ”Begränsningar för användning”):
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3.1

Slutanvändaren samtycker till att ansvar för driften och användningen av Autonoma funktioner ligger
hos Slutanvändaren och dess anställda, företrädare, entreprenörer, personer som övertar de Autonoma
funktionerna eller annan enhet som Slutanvändaren ger behörighet att använda Robotskurmaskinen
(dess ”Behöriga personer”).

3.2

Slutanvändaren samtycker till att använda Programvaran, de Autonoma tjänsterna eller de Autonoma
funktionerna endast för ändamål som är tillåtna enligt (a) detta Avtal och (b) tillämplig lag, förordning
eller allmänt accepterad praxis eller riktlinjer i relevanta jurisdiktioner (inklusive lagar om export av
data eller programvara till och från USA, eller det annat land där Slutanvändaren köper eller använder
Robotskurmaskinen).

3.3

Godkända användningsområden. De Autonoma funktionerna gör att Robotskurmaskinen kan lära
sig åtgärder som utförs av en operatör för att senare självständigt utföra liknande åtgärder baserat på
vad den har lärt sig. Utan att hindras av Begränsningarna för användning i detta Avsnitt 3 ska
Slutanvändaren och dess Behöriga personer endast använda Robotskurmaskinen och de Autonoma
tjänsterna för att rengöra inomhusytor och ytor som på ett rimligt sätt har rengjorts med en manuell
skurmaskin av jämförbar konstruktion och design som huvudskurenheten i Robotskurmaskinen enligt
informationen i ”Godkända miljöer”. Rent konkret definieras dessa Godkända miljöer som fysiska
utrymmen som övervakas och är avsedda för rengöring av maskiner och våta golv enligt
branschstandard, inklusive varningsskyltar och barriärer, och när en Robotskurmaskin är i autonomt
läge måste alla lutningar, trappor, rulltrappor, rörliga plattformar eller avsatser som befinner sig nära
Robotskurmaskinen när den är i drift skyddas med en fysisk barriär. Slutanvändaren och alla Behöriga
personer får endast använda de Autonoma tjänsterna i enlighet med de användarhandböcker, guider
och instruktioner för Robotskurmaskinen som tillhandahålls i Programvaran (gemensamt
”Instruktioner”). Dessa Instruktioner kan uppdateras, revideras eller på annat sätt modifieras av Brain
eller Tennant. Slutanvändaren ansvarar för driften av Robotskurmaskinen samt för att instruera alla
Robotskurmaskinens operatörer om hur man använder Robotskurmaskinen och de Autonoma
tjänsterna i enlighet med Instruktionerna.

3.4

Utbildning. Tennant ska tillhandahålla utbildning till Slutanvändaren avseende drift och användning
av Robotskurmaskinen och tillhörande Autonoma tjänster. I denna utbildning ingår drift som omfattas
av de Begränsningar för användning som beskrivs i detta Avsnitt 3. När Slutanvändaren har genomfört
utbildningen för Robotskurmaskinen ansvarar Slutanvändaren för att instruera alla
Robotskurmaskinens operatörer om hur man använder Robotskurmaskinen och de Autonoma
tjänsterna i enlighet med utbildningen. Tennant förbehåller sig rätten att debitera för ytterligare
utbildningar som efterfrågas på plats.

3.5

Hälso- och sjukvårdstillägg. All användning av en Robotskurmaskin och Autonoma tjänster på en
hälso- och sjukvårdsanläggning regleras av tilläggsvillkoren i EULA Healthcare Supplement som finns
på https://www.braincorp.com/eula-healthcare-supplement-jn76sz12/. För att tydliggöra så är en
”hälso- och sjukvårdsanläggning” varje inrättning, eller del därav, som tillhandahåller kliniska
medicinska tjänster relaterade till en individs hälsa, inklusive diagnos och behandling av fysisk
sjukdom, sjukdom, skada eller nedsatta funktioner.

3.6

Korrekt underhåll och inspektioner. Slutanvändaren och alla Behöriga personer ska endast använda
Programvaran och de Autonoma funktionerna så länge drift och underhåll av Robotskurmaskinen sker
i enlighet med Instruktionerna för Robotskurmaskinen. Underhållet och driften ska omfatta, men inte
begränsas till, (a) inspektion av Robotskurmaskinen före drift för att bland annat säkerställa att
skraporna är korrekt placerade och rengjorda, vätskor är påfyllda samt att det inte finns någon uppenbar
skada på Robotskurmaskinen och (b) underhåll och rutinmässig service åtminstone i enlighet med
branschstandarder för manuella skurmaskiner. Alla Robotskurmaskiner ska förvaras på en rimligt säker
plats där allmänheten inte har tillgång till dem.

3.7

Begränsningar avseende åtgärder. Slutanvändaren och alla Behöriga personer får inte delta i någon
av följande åtgärder eller aktiviteter: (a) använda en Robotskurmaskin på ett sätt som utgör en förbjuden
användning enligt Robotskurmaskinens Instruktioner; (b) avsiktligt manipulera, modifiera eller skada
Robotskurmaskinen, hårdvara eller sensorer som innehåller eller är associerade med Programvaran
eller de Autonoma tjänsterna; (c) installera eller modifiera, eller försöka att installera eller modifiera
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annan programvara än Programvaran på Robotskurmaskinen (förutom det som tillåts enligt eventuella
licenser med öppen källkod som Slutanvändaren tillhandahålls av Brain, i samband med den nedan
licensierade Programvaran ; (d) installera eller försöka installera Programvaran på någon annan
maskinvara eller enhet än Robotskurmaskinen; (e) använda Programvaran eller de Autonoma
tjänsterna för att utföra någon åtgärd med Robotskurmaskinen annat än rutinmässiga
rengöringsfunktioner i en Godkänd miljö eller (f) försöka att avsiktligt skada eller undergräva den
legitima driften av de Autonoma tjänsterna eller Programvaran . Robotskurmaskinen, Programvaran
och de Autonoma tjänsterna är inte utvecklade eller avsedda att användas i miljöer där eventuella fel
i Robotskurmaskinen, Programvaran och de Autonoma tjänsterna rimligen skulle kunna leda direkt
till dödsfall, personskada, allvarlig fysisk skada eller skada på egendom.

4. Licens från Brain
4.1

Med förbehåll för villkoren i detta Avtal beviljar Brain Slutanvändaren en royaltyfri, ej
underlicensierbar och icke-exklusiv licens, endast under den period då Slutanvändaren har tillgång till
de Autonoma tjänsterna enligt Avsnitt 2, endast för Slutanvändarens (och dess Behöriga användares)
användning av Programvaran i det land där Brain eller Tennant levererade Robotskurmaskinen till
Slutanvändaren i samband med att (a) Robotskurmaskinen förinstallerades med Programvaran som
Slutanvändaren förvärvade och (b) de Autonoma tjänsterna. ”Användning” i detta Avsnitt 4 avser
förmågan att starta eller köra Programvaran via ett användargränssnitt på Robotskurmaskinen på det
sätt som krävs för att navigera och driva Robotskurmaskinen autonomt i en Godkänd miljö i enlighet
med Avsnitt 3.

4.2

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt detta Avtal förbehålls av Brain och, i tillämpliga
fall, av Brains licensgivare. Programvaran är licensierad, inte såld. Slutanvändaren har endast tillåtelse
att använda Programvaran i enlighet med villkoren i, och endast på det sätt som uttryckligen tillåts
enligt, detta Avtal. Slutanvändarlicensen ger ingen äganderätt till Programvaran och ska inte tolkas som
en försäljning av några rättigheter till Programvaran. Detta Avtal gäller även eventuella
korrigeringsfiler eller uppdateringar som Slutanvändaren kan få för Programvaran, och Programvaran
på alla Robotskurmaskiner som används av Slutanvändaren.

4.3

Slutanvändaren samtycker till och bekräftar att Brain, dess dotterbolag och dess licensgivare äger alla
lagliga rättigheter, äganderätt och intressen i och till Programvaran (inklusive eventuella korrigeringar
och uppdateringar av Programvaran samt alla kopior), inklusive alla immateriella rättigheter som finns
i Programvaran. ”Immateriella rättigheter” avser alla rättigheter enligt patentlagar,
upphovsrättslagar, ideella rättigheter, lagstiftning avseende skydd av affärshemligheter, varumärkesrätt
och alla andra äganderättigheter. Brain förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas
Slutanvändaren. Brains Programvara skyddas av upphovsrättslagarna i USA, internationella
upphovsrättsavtal och konventioner samt andra lagar i det land där Slutanvändaren köper eller använder
Robotskurmaskinen.

4.4

Slutanvändaren får inte (a) kopiera, modifiera, anpassa, omfördela, dekompilera, återskapa, demontera
eller skapa härledda verk av Programvaran eller någon del av Programvaran; (b) sälja, hyra ut, leasa,
licensiera, distribuera eller på annat sätt överföra, sälja eller erbjuda eller tillhandahålla en tjänst med
någon Programvara eller enhet (annat än Robotskurmaskinen som tillhandahålls till Slutanvändaren)
som införlivar Programvaran eller någon del av Programvaran; eller (c) åsidosätta Programvaran på
något annat sätt i enlighet med upphovsrättslagarna i USA, internationella upphovsrättsavhandlingar
och konventioner, EU:s upphovsrättsdirektiv och/eller andra lagar i det land där Slutanvändaren köper
eller använder Robotskurmaskinen.

4.5

Slutanvändaren samtycker till att inte ta bort, dölja eller ändra några meddelanden om äganderätt
(inklusive patent, upphovsrätt och varumärkesmeddelanden) som kan fästas på eller ingå i
Programvaran eller Robotskurmaskinen. Ingenting i detta avtal ger Slutanvändaren någon rätt till något
av Brains varunamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn eller delar därav, eller andra
utmärkande varumärkesfunktioner.
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5. Sekretess och information
För att ständigt förnya, uppdatera och förbättra Brains produkter och för att tillhandahålla produkter eller tjänster
till Slutanvändaren kan Brain samla in data från Programvaran eller Robotskurmaskinen, inklusive enligt vad
som anges i Brains Datapolicy (som finns på www.braincorporation.com/data-privacy och som emellanåt kan
uppdateras av Brain), i den utsträckning som är tillämplig på Slutanvändarens specifika situation.
Slutanvändaren kan vara föremål för, eller ha, ytterligare land- eller regionspecifika begränsningar, samtycken,
ansvar eller rättigheter relaterade till Brains insamling, användning eller överföring av information enligt detta
Avtal. Besök https://www.braincorp.com/data-protection-addendum/ för information om eventuella ytterligare
villkor.

6. Uppsägning av detta Avtal
Detta avtal fortsätter att gälla tills det sägs upp av antingen Slutanvändaren, Tennant eller Brain enligt nedan:
6.1

I händelse av att Brain har brutit mot någon bestämmelse i detta Avtal och underlåtit att gottgöra ett
sådant brott inom 30 dagars varsel från Slutanvändaren kan Slutanvändaren säga upp detta Avtal genom
att helt upphöra med att använda Programvaran och de Autonoma funktionerna. Slutanvändaren kan
bli tvungen att separat avsluta de Autonoma tjänsterna enligt de villkor som anges i Slutanvändarens
respektive Servicedokument som har upprättats med Brain eller Tennant.

6.2

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller direktiv, kan Tennant eller Brain
när som helst omedelbart säga upp detta Avtal med Slutanvändaren om: (a) Slutanvändaren har brutit
mot någon bestämmelse i detta Avtal och underlåtit att gottgöra ett sådant brott inom 30 dagars varsel
från Tennant eller Brain; eller (b) Tennant eller Brain är skyldig att göra det enligt lag. Utan hinder av
ovanstående, i händelse av att Slutanvändaren använder Programvaran, de Autonoma tjänsterna eller
de Autonoma funktionerna som inte uttryckligen tillåts enligt detta Avtal, ska Slutanvändarens
licensrättigheter enligt detta Avtal omedelbart och automatiskt upphävas, inklusive tillhandahållandet
av de Autonoma tjänsterna. När detta Avtal upphör att gälla påverkas inte alla juridiska rättigheter,
skyldigheter och åtaganden som Slutanvändaren, Tennant och Brain har dragit nytta av eller följt (eller
som har uppkommit över tid medan detta Avtal har trätt i kraft) eller som uttrycks fortsätta på obestämd
tid, och Bestämmelserna i avsnitt 10.4 ska fortsätta att gälla för sådana rättigheter, skyldigheter och
åtaganden på obestämd tid.

7. Garantier
Brain representerar och garanterar att Programvaran: (a) i huvudsak överensstämmer med Robotskurmaskiners
då aktuella användarhandböcker; (b) tillhandahåller fungerande autonom navigering som rimligen kan verifieras
av Brain för varje Robotskurmaskin, med förbehåll för Begränsningarna för användning, under den tid då
Slutanvändaren abonnerar på de Autonoma tjänsterna; och (c) inte inkräktar på någon Immateriell rättighet från
tredje part avseende Slutanvändarens användning som omfattas av Begränsningarna för användning. I händelse
av att Slutanvändaren lämnar ett skriftligt meddelande om att Brain har brutit mot föregående garantier och
Brain underlåter att gottgöra ett sådant brott inom 30 dagar från mottagandet av ett sådant meddelande är
Slutanvändarens enda gottgörelse för brott mot detta Avsnitt 7 för varje Robotskurmaskin uppsägning av de
Autonoma tjänsterna för den aktuella Robotskurmaskinen samt erhållandet av en proportionerlig återbetalning
av de avgifter som Slutanvändaren har betalat för den återstående tiden avseende Slutanvändarens abonnemang
på Autonoma tjänster för denna Robotskurmaskin. Utöver vad som anges i detta Avsnitt 7, i den utsträckning
som tillåts enligt tillämplig lag, förordning eller direktiv, frånsäger sig Brain uttryckligen alla garantier och
villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda
garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål samt icke-intrång.

8. Ansvarsbegränsning
Slutanvändaren förstår och samtycker uttryckligen till att Brain, dess dotterbolag och närstående företag och
dess licensgivare inte kan hållas ansvariga gentemot Slutanvändaren enligt någon teori om ansvar för indirekta,
tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller föredömliga skador som uppkommer enligt detta Avtal och som
kan ha orsakats av Slutanvändaren, oavsett om Brain eller dess representanter har informerats om eller borde ha
varit medvetna om risken för sådana förluster som uppstår. Under inga omständigheter kommer det totala
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sammanlagda ansvaret för Brain till slutanvändaren att överstiga fem hundra tusen euro (500 000 EUR) för alla
anspråk relaterade till eller som härrör från Robotskurmaskinen(erna), de Autonoma tjänsterna eller de
Autonoma funktionerna. Sådant undantag från ansvar gäller inte kroppsskador eller dödsfall som härrör från
grov vårdslöshet eller uppsåtligt beteende från Brain, eller annat obligatoriskt lagstadgat ansvar eller ansvar
enligt tillämplig lag, förordning eller direktiv i den jurisdiktion där Slutanvändaren köpte Robotskurmaskinen.

9. Ändringar av detta Avtal
Tennant och Brain förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan uppdatera, revidera, komplettera
och på annat sätt ändra detta Avtal och att införa nya eller ytterligare regler, strategier eller villkor som krävs
för säkerheten, för efterlevnad av lagar eller myndighetsföreskrifter och/eller som inte väsentligt påverkar
Slutanvändarens användning av Robotskurmaskinen (benämns gemensamt i detta Avtal som ”Ytterligare
villkor”) för Slutanvändarens användning av Programvaran, de Autonoma tjänsterna eller de Autonoma
funktionerna. Tilläggsvillkoren träder i kraft omedelbart och införlivas i detta Avtal. Slutanvändarens fortsatta
användning av Programvaran, de Autonoma tjänsterna eller de Autonoma funktionerna efter meddelande om
ytterligare villkor till den postadress eller e-postadress som lämnats till Tennant anses utgöra Slutanvändarens
godkännande av alla sådana Ytterligare villkor. Alla Ytterligare villkor införlivas härmed i detta Avtal genom
hänvisning.

10. Allmänna juridiska villkor
10.1

Alla villkor (andra än de som uttryckligen erkänns i detta avtal) avseende Programvaran, de Autonoma
tjänsterna eller Autonoma funktionerna i ett Servicedokument, Inköpsorder, leverantörsavtal, utökat
serviceavtal eller något annat instrument är ogiltiga om inte Brain har avtalat detta skriftligen, och
Villkoren i detta Avtal ska gälla i händelse av konflikt med något sådant instrument i den utsträckning
som dessa inte uttryckligen skrivs över. Detta Avtal och alla andra instrument som refererar till detta
Avtal som har undertecknats av Slutanvändaren och Brain (tillsammans Avtalet och andra instrument,
”Avtalsdokumenten”) utgör hela det rättsliga avtalet mellan Slutanvändaren och Brain och reglerar
Slutanvändarens användning av Programvara, Autonoma tjänster och Autonoma funktioner (exklusive
tjänster som Brain kan tillhandahålla Slutanvändaren enligt ett separat skriftligt avtal), och ersätter helt
alla tidigare Avtal mellan Slutanvändaren och Brain avseende Programvaran, Autonoma tjänster och
Autonoma funktioner. Slutanvändaren samtycker till att om Brain inte utövar eller utnyttjar någon
laglig rättighet eller gottgörelse som finns i Avtalsdokumenten (eller som Brain enligt tillämplig lag
kan utnyttja), kommer detta inte att anses vara ett formellt avstående från Brains rättigheter och att
dessa rättigheter eller rättsmedel fortfarande kommer att vara tillgängliga för Brain. Om någon domstol
som har behörighet att besluta i denna fråga fastställer att någon bestämmelse i Avtalsdokumenten är
ogiltig kommer denna bestämmelse att tas bort från detta Avtal utan att det påverkar resten av
Avtalsdokumenten. De återstående bestämmelserna i Avtalsdokumenten kommer att fortsätta att vara
giltiga och verkställbara. Detta Avtal ska fungera som ”Licensavtal för slutanvändare avseende
programvara för autonom navigering” (Autonomous Navigation Software End User License
Agreement, ”EULA”), vilket Brain eller Tennant kan referera till i Robotskurmaskinens
användarinstruktioner och i andra dokument.

10.2

Programvaran omfattas av USA:s exportlagar. Slutanvändaren samtycker till att följa alla tillämpliga
nationella och internationella restriktioner och bestämmelser för export och återexport, inklusive de i
den jurisdiktion där Robotskurmaskinen levererades, samt att inte överföra eller godkänna överföring
av Programvaran, Autonoma tjänster eller Autonoma funktioner till ett förbjudet land eller på annat
sätt bryta mot sådana restriktioner eller bestämmelser.

10.3

De rättigheter som beviljas i Avtalsdokumenten får inte överlåtas eller överföras av Slutanvändaren
utan föregående skriftligt godkännande från Brain. Slutanvändaren får inte delegera Slutanvändarens
ansvar eller skyldigheter enligt Avtalsdokumenten till någon tredje part utan föregående skriftligt
godkännande från Brain.

10.4

Om någon bestämmelse i Avtalsdokumenten anses vara ogiltig eller ogenomförbar förblir de
återstående bestämmelserna i Avtalsdokumenten giltiga och i kraft.

10.5

Avtalsdokumenten ska styras, tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i England och Wales.
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10.6

Varje tvist ska först läggas fram för parternas verkställande direktörer eller motsvarande företagsledare
(var och en ”Verkställande direktör”) inom fjorton (14) dagar efter en skriftlig begäran från den ena
eller andra parten, som i god tro ska meddela lösningen av frågan. Varje slutligt beslut som de
Verkställande direktörerna enats om ska vara avgörande och bindande för parterna. Om de
Verkställande direktörerna inte kan komma överens om att lösa sådana frågor inom tio (10) arbetsdagar
(eller annan tidsperiod som de Verkställande direktörerna gemensamt har kommit överens om) efter
det att frågan först hänsköts till dem, ska en sådan tvist slutligen lösas genom skiljedom. Alla tvister
som ska lösas genom skiljedom ska slutligen avgöras genom skiljedom i London Court of International
Arbitration (”LCIA”) i enlighet med LCIA-reglerna, utom när dessa regler strider mot bestämmelserna
i detta Avtal, och i ett sådant fall ska bestämmelserna i detta Avtal ha företräde. Skiljedomsspråket ska
vara engelska och säte eller rättslig plats för skiljedomsförfarandet ska vara London, England. Parterna
är överens om att hemlighålla förekomsten av skiljedomen, skiljedomsförfarandet, parternas inlagor
och skiljedomstolens beslut, inklusive skiljedomstolens skiljedomsutslag, med undantag för vad som
krävs enligt tillämplig lag och i den utsträckning som dessa inte redan är allmänt tillgängliga eller
offentliggörande krävs för att verkställa en skiljedom eller för att driva en talan till stöd för
skiljeförfarande eller förbudsföreläggande (i vilket fall varje part kan vända sig till en behörig domstol
om lämpligt tillfälligt föreläggande för att undvika irreparabel skada, upprätthålla status quo eller
bevara föremålet för skiljedom, i avvaktan på lösning av skiljedomsförfarandet). Antalet skiljemän ska
vara tre om inte det sammanlagda skadestånd som sökanden begär uppges vara mindre än en miljon
euro (1 000 000 EUR), och det sammanlagda skadestånd som söks av svaranden eller innehavaren av
motfordringen uppges vara mindre än en miljon euro (1 000 000 EUR), och ingen av parterna söker
skälig lättnad, i vilket fall det ska finnas en enda skiljeman. Om det finns tre skiljemän ska varje part
utse en person som ska fungera som skiljeman inom femton (15) dagar efter det att svaranden lämnat
in sitt svar och genkäromål. Skiljemännen som har utsetts av de två parterna ska därefter utse den
skiljeman som ska vara ordförande inom femton (15) dagar efter det att den skiljeman som utsetts av
den andra parten har utsetts. Om det finns en skiljeman ska denna skiljeman utses av parterna i
samförstånd inom femton (15) dagar efter det att svaranden lämnat sitt svar och eventuella genkäromål.
Om skiljemän inte utses inom dessa tidsfrister ska LCIA, på skriftlig begäran av någon part, slutföra
de utnämningar som inte har gjorts. Varje skiljeman ska vara advokat med minst femton (15) års
erfarenhet på en advokatbyrå eller medlem av en advokatkammare, avdelning för bolagsrätt eller
avdelning för rättsliga tvister med över tjugofem (25) advokater eller ska ha varit domare i en allmän
domstol.
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