Licensaftale DHL LogTrade
GENERELT
I henhold til aftale (Licensaftale) mellem Kunden og
LogTrade BarLink AB (herefter benævnt ”LogTrade
BarLink”) og i henhold til nærværende genelle vilkår har
Kunden ret til at benytte det af LogTrade BarLink leverede
produkt (herefter benævnt ”Produktet”), som beskrives i
Produktbeskrivelsen. Kunden opnår adgang til Produktet
via installation af programmellet for Produktet på Kundens
egen computer.
1 PRODUKTET
LogTrade BarLink påtager sig at levere Produktet i
den version og i den startkonfiguration, som fremgår
af Produktbeskrivelsen. Kunden er vidende om, at
Produktet til sin anvendelse kræver forbindelse til
Internet, og Kunden accepterer at tilgængelighed til
Internettet ikke indgår i Produktet, men er Kundens
eget ansvar. LogTrade BarLink påtager sig ikke noget
ansvar for fejl på Kundens Internetforbindelse.
2 KUNDENS FORPLIGTELSER
Kunden skal selv sørge for alt telefon-, data-,
hardware-, software-, og andet udstyr, der er
nødvendig for benyttelsen af Produktet.
3 BRUGSRET TIL PROGRAMMEL INKLUDERET I
PRODUKTET
Kunden opnår gennem Licensaftalen en ikke
eksklusiv ret til at anvende programmel inkluderet i
Produktet, til at benytte Produktet i henhold til
Licensaftalen. Al ophavsret og øvrige rettigheder til
programmel i Licens tilkommer LogTrade BarLink
eller andre rettighedshavere som ejer dele af
Produktet. Valg af og version af programmel, som
indgår i Produktet, kan variere i løbet af
aftaleperioden efter LogTrade BarLinks beslutning.
Programmel, som indgår i Produktet, må kun
kopieres af Kunden i den udstrækning, LogTrade
BarLink skriftligt udtrykkelig har givet tilladelse hertil
eller i det omfang den forudsatte anvendelse af
programmellet nødvendiggør dette. Kunden har
under ingen omstændigheder ret til at bearbejde,
ændre eller foretage tilføjelser i programmel, som
indgår i Produktet, ud over hvad der udtrykkeligt er
angivet i Licensaftalen eller hvad der følger af
gældende ret. Kunden har ikke ret til at overlade,
udleje, udlåne eller på anden måde at levere hele
eller dele af programmel i Produktet til tredjemand, ud
over hvad der skriftligt er givet tilladelse til i
Licensaftalen.
4 LEVERING
Levering af Produktet sker på CD-rom sammen med
virksomhedsspecifik licensnøgle. Produktet kan også
downloades via Internettet. Licensnøglen fremsendes
af sikkerhedsgrunde separat. Licensen leveres ved at
overføre licensnøglen til Kunden. Kunden har ansvar
for installation af Produktet, hvis ikke andet aftales.
5 ANSVAR FOR MANGLER
LogTrade BarLink forpligter sig til at afhjælpe
mangler, som indebærer, at Produktet ikke stemmer
overens med de specifikationer, som angives i
Produktbeskrivelsen, hvilket resulterer i, at Produktet
ikke kan anvendes, eller i en betydelig begrænsning
af anvendelsen, og forudsat at mangler påtales inden
et år fra leveringsdatoen. Rettelse af mangler
distribueres til Kunden gennem udsendelse af
datamedie eller ved elektronisk overførelse. Kunden
skal for egen regning i fornødent omfang bistå
LogTrade BarLink med assistance og materiale til
reproduktion af en anmeldt mangel.

6 FORTROLIGHED OG DATASIKKERHED
Parterne forpligter sig til ikke over for tredjemand at
afsløre eller i øvrigt gøre informationer tilgængelige,
som parterne har modtaget fra andre parter inden for
rammerne af Licensaftalen.
Fortrolighedspligten gælder ikke sådanne
informationer, som parten kan bevise, at denne har
fået kendskab til på anden måde end gennem
opgaven, eller som er almindelig kendt.
Fortrolighedspligten gælder dog ikke når en part er
forpligtet ifølge loven til at udlevere oplysninger.
Fortrolighedspligten i henhold til ovenstående gælder
også efter Licensaftalens ophør.
7 ANSVARSBEGRÆNSNING MM.
LogTrade BarLink påtager sig ikke noget ansvar for
direkte, indirekte eller anden skade på person eller
ejendom eller tab, som måtte ramme Kunden eller
tredjemand, som skyldes Produktet, benyttelse heraf
eller mangel, såsom afbrydelse i Produktet eller de
informationer, som behandles med Produktet.
LogTrade BarLink påtager sig heller ikke noget
ansvar for nogen del af datafortrolighed i forbindelse
med overførslen af information via Internettet ved
anvendelsen af Produktet. LogTrade BarLinks ansvar
er begrænset til det ovennævnte, for så vidt der ikke
foreligger grov uagtsomhed eller forsæt. LogTrade
BarLinks ansvar i henhold til Licensaftalen er altid
begrænset til maximalt SEK 50.000.
8 GENERELLE BESTEMMELSER
Licensaftalen må ikke af Kunden overdrages til
tredjemand uden LogTrade BarLinks skriftlige
samtykke. LogTrade BarLink har ret til at benytte
underleverandører til udførelsen af de påtagne
forpligtelser i henhold til nærværende Licensaftale.
LogTrade BarLink påtager sig ansvaret for
underleverandørers såvel som for egne handlinger.
9 TVISTER OG ANVENDELIG RET
Nærværende Licensaftale skal være undergivet og
fortolkes i overensstemmelse med svensk ret. Tvister
angående fortolkning eller anvendelse af
nærværende Licensaftale skal afgøres af de ordinære
domstole.

