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LICENSBETINGELSER FOR SOFTWARE FRA MARISOFT
Denne program licensaftale er indgået mellem MariSoft og den person eller juridiske enhed, der bestiller
Programmet (licenstager). Licensaftalen dækker den leverede software samt eventuelle opdateringer hertil.
1.

LICENS

1.1.

Tildeling. Licenstager opnår ved tiltrædelse af disse licensvilkår en brugsret til at anvende
Programmet på de betingelser der fremgår af denne licensaftale. Licenstager opnår ingen rettigheder
som ikke udtrykkeligt fremgår af denne licens aftale.

1.2.

Prøveperiode. Licenstager kan afprøve Programmet i indtil 30 dage fra første installation uden at
registrere sig og betale licensafgift. Ønsker licenstager at benytte Programmet efter prøveperiodens
udløb, skal licenstager registreres hos MariSoft med licensnr. samt licensafgift skal betales.
Prøveperioden ophører når endeligt licensnr. er rekvireret uanset der ikke er forløbet 30 dage fra
første installation.

1.3.

Licensrettens omfang. MariSoft meddeler hermed Licenstager en ikke-eksklusiv og uoverdragelig
brugsret til Programmet i objektkode form for det antal brugere, der er erhvervet licens til.
Brugsretten omfatter alene en brug af Programmet internt hos Licenstager af dennes ansatte til det
antal regnskaber og databaser, der er erhvervet licens til. Programmet må alene anvendes i
forbindelse med Licenstager’s forretningsdrift.

1.4.

Kopier. Licenstager er berettiget til at tage én kopi af Programmet alene til backup og/eller
arkiveringsformål. Licenstager er herudover berettiget til at tage én kopi af Programmet alene til
udviklings- og testformål. Benyttelsen af sådanne kopier er underlagt denne licensaftales vilkår.
Licenstager er ikke herudover berettiget til at fremstille eller lade fremstille kopier af Programmet,
med mindre andet fremgår af præceptive lovregler.

1.5.

Ændringer. Licenstager er berettiget til at anvende og ændre Programmet i det omfang dette er
nødvendigt, for at opnå den aftalte brug af Programmet i henhold til denne licensaftale, under
forudsætning af, at licensaftalen i øvrigt overholdes samt under hensyn til Ophavsretslovens regler
for omgang med beskyttet programmel. Licenstager er udtrykkeligt gjort bekendt med, at egne
ændringer i Programmet kan have indflydelse på MariSofts ansvar og garantier for Programmet.
MariSoft er berettiget til at foretage ændringer i Programmet, som MariSoft finder nødvendige eller
ønskelige uden at underrette licenstager herom forinden eller indhente dennes accept. Sådanne
ændringer kan inkludere ændringer der grundlæggende ændrer Programmet og/eller dets struktur.
Marisoft har dog ingen forpligtelse til at ændre eller i øvrigt opdatere Programmet, med mindre dette
fremgår af særskilt opdateringsaftale.

1.6.

Begrænsninger. Med mindre licenstager opnår særskilt ret hertil, har licenstager ikke ret til at (I)
udleje, udlåne, sælge, distribuere eller på nogen anden måde give adgang for tredjemand til
Programmet helt eller delvist; (II) oversætte Programmet fra objektkode til kildekode, herunder
foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilering af Programmet, medmindre dette
måtte være tilladt i henhold til gældende præceptiv lovgivning.

1.7.

Tilknyttede aftaler. Såfremt Programmet er et tillægsmodul til økonomisystemer fra Mamut, er det
en forudsætning for tildelingen og opretholdelse af brugsretten, at licenstager samtidig indgår
opdateringsaftale og opretholder denne i hele benyttelsesperiodens varighed.
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1.8.

Opdateringer. MariSoft kan med mellemrum udsende opdateringer til Programmet, som ikke er
omfattet af en opdateringsaftale.

Licenstager er forpligtet til at installere sådanne opdateringer

umiddelbart efter deres frigivelse. Assistance hertil er ikke omfattet af licensafgiften. Installeres
sådanne opdateringer ikke, fraskriver MariSoft sig ansvaret i enhver henseende, for den fortsatte
brug af ikke-opdaterede versioner.
1.9.

Support. MariSoft yder 3 måneders begrænset support fra første installationsdag. Supporten ydes
alene via e-mail. Support herudover kræver særskilt aftale.

2.

GARANTI & REKLAMATIONSRET

2.1.

MariSoft garanterer, at Programmet i det væsentligste fungerer i overensstemmelse med den
medfølgende brugerdokumentation.

2.2.

Licenstager er forpligtet til at afteste Programmet for at konstatere, om dette fungerer i
overensstemmelse

med

den

medfølgende

brugerdokumentation.

Alle

reklamationer

over

Programmet skal fremsættes inden der erhverves endelig licensnr.

3.

BETALING

3.1.

Licensgebyr. Licenstager betaler licensgebyr til MariSoft som specificeret i forbindelse med
bestillingen

af

Programmet.

Licensgebyret

dækker

for

licenstagers

løbende

benyttelse

af

Programmet for dét antal samtidige brugere, dét antal regnskaber og dét antal databaser, der er
erhvervet licens til. Betalingen er en forudsætning for opretholdelse af brugsretten.
3.2.

Licensafgiften kan reguleres én gang pr. kalenderår.

4.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

4.1.

Ejerskab. Alle rettigheder til Programmet, herunder alle ændringer, opdateringer, dokumentation
(manualer) m.v. tilhører MariSoft eller tredjemand. Ved indgåelse af denne licensaftale opnår
licenstager ingen sådanne rettigheder men alene en brugsret som defineret under punkt 1. Ved
ophør af licensaftalen skal alt modtaget materiale, herunder manualer og alle kopier af Programmet
returneres til MariSoft.

4.2.

Kopiering af materiale. Licenstager er ikke berettiget til at kopiere modtaget materiale i andet
omfang end hvad der udtrykkeligt fremgår at denne licensaftale.

4.3.

Krænkelse. MariSoft garanterer licenstager, at Programmet ikke krænker tredjemands immaterielle
rettigheder. Såfremt tredjemand med henvisning hertil gør indsigelser mod sicenstagers brug af
Programmet, er licenstager forpligtet til straks at give MariSoft underretning herom. MariSoft
overtager

herefter sagen

og de med

sagen forbundne

omkostninger,

og

har

under

alle

omstændigheder ret til for egen regning at overtage sagen og følgelig gennemføre en retssag eller
indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.
4.4.

Ophør af brug. Hvis licenstagers brug af Programmet eller hvis brugen efter MariSofts opfattelse
sandsynligvis vil blive mødt med indsigelser fra tredjepart, er MariSoft efter eget valg berettiget til:
(I) skaffe licenstager en fortsat ret til at benytte Programmet; (II) ændre Programmet, så det ikke
længere krænker tredjemands ret men fortsat har den i det væsentligste samme funktionalitet eller
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(III) bringe licensaftalen og dermed licenstagers brugsret til øjeblikkelig ophør uden yderligere
rettigheder for licenstager.
4.5.

Varemærker m.v. Licenstager er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i Programmet fra
MariSoft om rettighedsforhold, varemærker m.v.

5.

MARISOFTS ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1.

Garanti. MariSoft garanterer, at Programmet i det væsentligste fungerer i overensstemmelse med
den medfølgende brugerdokumentation, men MariSoft garanterer ikke, at Programmet er fejlfrit og
at det vil fungere helt uden komplikationer eller at Programmet i standardversion vil opfylde
licenstagers krav og behov.

5.2.

Reklamationsfrist. Licenstager er forpligtet til at afteste Programmet for at konstatere, om dette
fungerer i overensstemmelse med den medfølgende brugerdokumentation. Alle reklamationer over
Programmet skal fremsættes inden der erhverves endeligt licensnr.

5.3.

Integration med andet software. Såfremt Programmet er et tillægsmodul til software produceret
af tredjemand, kan MariSoft ikke garantere den fortsatte integration af Programmet, efter ændringer
eller opdateringer af tredjeparts software.

5.4.

Ansvarsfri. MariSoft er ikke ansvarlig overfor licenstager for skade opstået direkte eller indirekte
som følge af (I) brug af Programmet; (II) ændring i Programmet foretaget af andre end MariSoft;
(III) fejl eller mangler i Programmet; (IV) brug af Programmellet sammen med andet programmel
eller udstyr; (V) tab af data, ændring af data eller manglende mulighed for regenerering ad data.

5.5.

Licenstager er alene ansvarlig for valget af Programmet og for, at Programmet opfylder
licenstagers behov og ønsker. MariSoft anbefaler, at licenstager etablerer faste backup rutiner for at
undgå tab af data.

5.6.

Ansvarsbegrænsning. MariSofts samlede ansvar er i alle tilfælde begrænset til det beløb
licenstager har betalt under denne licensaftale i den 12 måneders periode, der går umiddelbart forud
for en ansvarspådragende begivenheds indtræden. MariSoft er ikke ansvarlig for indirekte tab,
følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering, samt tab af fortjeneste
uanset dette skyldes uagtsomhed

6.

LICENSAFTALENS OPHØR

6.1.

Opsigelse. MariSoft er berettiget til at opsige licensaftalen og dermed bringe licenstagers tildelte
brugsret til ophør. Opsigelse skal ske med 3 måneders skriftlig varsel til udgangen af en
licensperiode.

6.2.

Ophævelse. MariSoft kan ophæve licensaftalen overfor licenstager, såfremt licenstager har
misligholdt nogen af bestemmelserne i denne Licensaftale eller på anden vis har kompromitteret
MariSofts rettigheder. Såfremt licenstagers misligholdelse består i manglende betaling af forfaldne
beløb, kan licensaftalen først ophæves efter udløb af en meddelt af frist på mindst 30 dage til at
udbedre

misligholdelsen.

Ophæves

licensaftalen

omfatter

ophævelsen

opdateringsaftaler samt hotlineaftaler uden licenstager kompenseres herfor.
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6.3.

Licenstagers opsigelse. Licenstager kan opsige licensaftalen med 3 måneders skriftlig varsel til
udgangen af en licensperiode.

7.

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

7.1.

Moderprogrammer.

Licenstager

er

bekendt

med,

at

MariSofts

Programmer

kan

være

tillægsprogrammer, hvis benyttelse forudsætter installation af andet software. For sådant andet
software gælder den pågældende producents licensbetingelser.
7.2.

Lovvalg og værneting. Licensaftalen er underlagt dansk ret og alle tvister udsprunget af eller i
relation til licensaftalen afgøres efter dansk ret. Retten i Herning er valgt som værneting i første
instans.

7.3.

Fortolkning.

Denne

licensaftale

udgør

den

samlede

aftale

mellem

parterne

med

mindre

licensaftalen indgår i et aftalekompleks som er tiltrådt af parterne. Aftalen skal betragtes som en
helhed og alt hvad der ikke er gentaget i licensaftalen af skriftlige eller mundtlige forhandlinger,
garantier m.v. skal anses som ikke værende en del af aftalen. Ændringer til aftalen kan alene
foretages skriftligt som et tillæg og skal tiltrædes skriftligt eller elektronisk af parterne.
7.4.

Force Majeure. Ingen af parterne skal være ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser
som skyldes forhold, som parten ikke kunne eller burde have taget højde for.

7.5.

Ikrafttræden. Denne licensaftale træder i kraft ved installation af Programmet eller ved
forudgående tilkendegivelse af accept fra licenstager.
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