Disse alminnelige bestemmelser for lisensavtalen er gjeldende for LogTrade Barlink AB,
Propellergatan 1, 211 19 Malmö, Sweden, heretter kalt Leverandøren, og den kunde som er
nevnt i leveransen, heretter kalt Kunden.
Leverandøren stiller til disposisjon for Kunden de programvaremoduler av programvaren
DHL LogTrade som er benevnt i leveransen. Disse programvaremodulene er heretter kalt
Programvaren.
LogTrade Barlink AB eier opphavsretten og all annen immateriell rett til Programvaren.
Leverandøren og Kunden inngår herved følgende lisensavtale i henhold til Programvaren:
1.

Lisens
------------------------------------------------------------------------------a)
Leverandøren overfører gjennom denne avtalen med kunden en ikke eksklusiv
og ikke overførbar rett (bruksrett) til å benytte overlevert versjon av Programvaren.
Programvaren kan kun benyttes av den juridiske enhet som har tegnet lisensavtalen, og
kun på den geografiske plassering som er benevnt i leveransen.
b)
Kunden kan ikke kopiere Programvaren eller programdokumentasjon, med
unntak av den kopiering av Programvaren som er beskrevet i leveransen, eller for evt.
backup- og sikkerhetsformål. Kunden kan ikke låne ut, leie ut eller på annen måte
gjøre Programvaren tilgjengelig for tredjepart eller overføre sin bruksrett uten
Leverandørens godkjennelse.
c)
Kunden skal betale en lisensavgift for bruk av Programvaren. Lisensavgiften
fremgår av leveransen.
d)

2.
3.

Oem-versioner av Programvaren reguleres i egen avtale med oem-part.

Leveranse
------------------------------------------------------------------------------Programvaren leveres i form av maskinkode på relevant media, (for tiden CD), for
installasjon. I tillegg leveres dokumentasjon i en egen hjelpefil. Lisensen leveres
gjennom å overføre en lisensnøkkel til Kunden. Kunden er ansvarlig for installasjon
av Programvaren om intet annet er avtalt på forhånd.

4.

SITOs ”Allmänna leveransvillkor 91” gjelder om ikke annet er angitt i denne avtalen
eller i leveransen.

5.

Ansvar for feil og mangler
------------------------------------------------------------------------------Leverandøren forplikter seg til å bistå Kunden med programfeil og andre feil som
innebærer et avvik fra den dokumentasjon som leveres med Programvaren. Feil må
innrapporteres innen ett år fra leveringsdato. Korrigeringer av feil overleveres til
Kunden gjennom utsendelse av datamedia eller elektronisk overføring. Kunden skal på
egen side bistå leverandøren med nødvendig assistanse og materiell for utbedring av
innmeldt feil.

6.

7.

Kundens krav på erstatning ved heving av kjøp pga leveranseforsinkelse begrenses til
refusjon av innbetalt lisensavgift eksklusiv rente. Utover dette kan Kunden ikke kreve
annen erstatning fra Leverandøren i sammenheng med Programvarens funksjoner eller
feil.

8.

Ansvarsbegrensning
------------------------------------------------------------------------------Leverandøren kan ikke stilles til ansvar dersom benyttelse av Programvaren forsinkes
eller forhindres av arbeidskonflikter eller andre omstendigheter utenfor Leverandørens
kontroll.

9.

10.

Dersom erstatningsansvar oppstår fra Kundens side overfor Leverandøren, utover
leveranseforsinkelse, er dette begrenset oppad til maksimum 15% av lisensavgiften.
Leverandørens ansvar omfatter ikke i noen anledning tap av data.

11.

Tilpasninger
------------------------------------------------------------------------------Leverandøren vil utføre de tilpasninger som er beskrevet i egen tilleggsavtale for
Kunden. Etter test og godkjennelse av disse tilpasninger overtar Kunden hele ansvaret,
eller i henhold til de vilkår som er beskrevet i tilleggsavtalen for tilpasninger. Ved
oppgradering av Programvaren kan tilpasningene måtte endres, og disse endringene er
det kundens ansvar å bestille.

12.

13.
14.

15.

Konfidensialitet
------------------------------------------------------------------------------Programvaren, produktet og dokumentasjonen er leverandørens
forretningshemmelighet og kan ikke publiseres, overleveres til tredjepart eller benyttes
av Kunden på annen måte enn beskrevet i denne avtalen.
Kunden har ansvar for å informere personal som benytter denne Programvaren om
denne avtalens innhold, samt utføre andre nødvendige tiltak for å sikre
konfidensialiteten beskrevet i punkt 14.

