
FileMaker, Inc. har precis lanserat FileMaker 17-plattformen
Kunder som har köpt och registrerat FileMaker Pro 16 eller FileMaker Pro 16 Advanced mellan 15 april 
2018 och 30 maj 2018 är berättigade att få motsvarande uppgraderingsversion som en elektronisk 
programvara utan extra kostnad!

Lös in så här:

Steg 1
Hitta din lokala kundsupport (http://www.filemaker.com/company/intl/).

Steg 2
Ring eller skicka e-post till din lokala kundsupport och var beredd på att lämna följande uppgifter:  
namn, postadress, e-postadress och licensnyckel för FileMaker 16. 

Steg 3
När kundsupporten har mottagit den här informationen skickar vi ett e-postmeddelande där  
du ombes att skicka ditt inköpsbevis till oss via e-post eller vanlig post. Lägg till e-postadressen  
customer_support@filemaker.com i adressboken så att du kan vara säker på att du får detta  
meddelande. 

Villkor för erbjudandet
• Erbjudandet gäller i Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador,  

El Salvador, Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland, Guatemala, Honduras, Hongkong, Indien, Island, Israel, Irland, Italien, Japan, Kanada,  
Kina, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nicaragua, Norge, Nya Zeeland, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal. Ryska federationen, 
Singapore, Storbritannien, Spanien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Schweiz, Thailand, Turkiet, Venezuela, USA och Österrike och enbart i enlighet  
med de villkor som beskrivs i detta dokument 

• Kunder som handlat från FileMaker Store eller FileMaker Order Center får specialerbjudandet via direktpost och är INTE berättigade till 
specialerbjudandet om ny version online eller via e-post 

• Specialerbjudandet om ny version av FileMaker 17-programvara finns bara tillgängligt att hämta och kräver internetåtkomst (avgifter kan tillämpas)

• Du får bara använda FileMaker 17-programvaran för att ersätta en giltig licensversion av FileMaker 16. Uppgradering till FileMaker 17 innebär inte 
att en andra licens utfärdas. Du får inte fortsätta använda FileMaker 16-programvaran som en separat licens eller sälja FileMaker 16-programvaran  
till någon annan.   

• Användningen av FileMaker 17-programvaran styrs av de licensvillkor som hör till programvaran 

FileMaker 17 Specialerbjudande om ny version

http://www.filemaker.com/company/intl/


• Berättigade kunder måste skicka in allt nedanstående: 

  – Originalkvitto eller faktura
  – Giltig och unik FileMaker 16-licensnyckel. Du kan skicka detta via post eller e-post.

• Erbjudandet gäller bara för fristående köp av en enskild FileMaker 16-licens som gjorts mellan 15 april 2018 och 30 maj 2018 

• Det du skickar in om specialerbjudandet för ny version måste vara poststämplat eller ha skickats via e-post senast 2 juni 2018

• Sådant som skickats in via post eller e-post efter 2 juni 2018 kommer inte att behandlas 

• Originalkvittot eller -fakturan måste vara maskinskriven eller datorgenererad 

• Handskrivna eller ändrade dokument godkänns inte 

• Inga returer är tillåtna 

• Erbjudandet är inte tillgängligt för platslicenser, volymlicenser, avtal för lösningspaket, produkter som inte är för återförsäljning (NFR) eller 
produkter som köpts via internetauktioner eller andra obehöriga kanaler. Namnet som anges för erbjudandet måste stämma med den 
information som finns på kvittot. 

• Erbjudandet är inte giltigt tillsammans med andra rabatter, erbjudanden eller prisnedsättningar

• Erbjudandet gäller för EN ny version till specialpris per unik kvalificerad FileMaker 16-produkt 

• Erbjudandet gäller bara för köp av slutanvändare och inte återförsäljare eller distributörer 

• Erbjudandet är inte giltigt där det förbjuds eller begränsas enligt lag och det kan komma att ändras utan föregående meddelande 

• FileMaker förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förlänga tillgänglighetsdatum och fraktdatum för alla beställningar som görs i det 
här programmet efter meddelande till dig 

• Skicka dokumenten till den adress du får av kundsupportombudet när du gör en förfrågan om specialerbjudandet om ny version. 

• Gör kopior av alla dokument innan du skickar dem till oss

• Material som skickas in returneras inte och blir till FileMakers egendom 

• FileMaker, Inc. ansvarar inte för eventuell förlust, förstörelse, stöld eller försening i fråga om det du skickar in eller mottagande av det du 
skickar in   

• Genom att skicka in din förfrågan gällande erbjudandet godkänner du att FileMaker (eller dess ombud) får kontakta dig för att få ytterligare 
information som krävs för att behandla den 

• FileMaker, Inc. tar inget ansvar för tekniska eller elektroniska fel eller fel relaterade till nätverk, datorer, maskinvara eller programvara.  
De tar inte heller ansvar för försvunna, försenade, skadade, stulna, ofullständiga eller feladresserade e-postmeddelanden
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