Acies almindelige licensvilkår
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Definitioner
Ved ”denne Aftale”/”Aftalen” forstås
almindelige licensvilkår for programmel.

Acies

Ved ”Arbejdsdag” forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag
og grundlovsdag.
Ved ”Dag” forstås kalenderdag.
Ved ”Dokumentation” forstås alt skriftligt og
elektronisk materiale, som er udviklet af Acies
eller tredjemand i relation til Programmellet.
Ved ”Materiel” forstås hardware, herunder server,
PC, delkomponenter mv. og andre fysiske
ydelser, bortset fra Programmel.

Kunden skal 1 (én) gang årligt forlænge licensen
til det af Acies udviklede programmel. Forlænges
licensen ikke, kan programmellet ikke længere
anvendes af Kunden.
Kunden er uberettiget til at videregive Programmellet til tredjemand eller på anden måde
overdrage, udleje eller udlåne Programmellet eller
give underlicens i Programmellet til tredjemand
eller lade Programmellet benytte til gavn for
tredjemands virksomhed i form af servicebureauvirksomhed eller lignende.
Kunden er berettiget til at tage en sikkerhedskopi
af Programmellet med henblik på understøttelse
af den tilladte brug.

Ved ”Part” forstås enten Acies eller Kunden, der
samlet betegnes som ”Parter”/”Parterne”.

Ved Acies opfyldelse af PSA’en, overgiver Acies
en kopi af Programmellet samt eventuel tilhørende Dokumentation i det omfang, sådan Dokumentation eksisterer.

Ved ”Programmel” forstås programmellet anført i
den til PSA’en vedlagte ordrebekræftelse, der
leveres under denne Aftale i den seneste udgave
i objekt/maskinkode, inklusiv opdateringer samt
det tredjemands programmel, som er blevet
integreret med Acies programmel, og som derfor
udgør en del af Programmellet.

Acies bevarer ejendoms- og ophavsretten samt
alle øvrige intellektuelle rettigheder til Programmellet og eventuel tilhørende Dokumentation. Der
sker ikke i medfør af Aftalen nogen overdragelse
af intellektuelle rettigheder eller andre rettigheder,
udover de begrænsede licensrettigheder, der udtrykkeligt følger af denne Aftale.

Ved Professionel Service Aftalen (herefter ”PSA”)
forstås Acies aftale om levering af professionel
services til Kunden

Kunden må ikke ændre, flytte eller slette nogen
erklæring om intellektuelle rettigheder fra Acies
indeholdt i Programmellet eller kopier heraf.

Aftalens indhold

Kunden er berettiget til at overlade brugsretten i
henhold til dette pkt. 0 til en driftsleverandør, som
i stedet for Kunden udfører den databehandling
for Kunden, som Kunden ellers internt har udført.
Det leverede kan af en drifts- eller outsourcingleverandør alene anvendes til servicering af Kunden. Den pågældende drifts- eller outsourcingleverandør skal afgive sædvanlig fortrolighedserklæring og skriftligt påtage sig over for Acies at
overholde licensvilkårene i denne Aftale.

Acies tildeler under denne Aftale licenser til Acies
Programmel til Kunden i overensstemmelse med
bestemmelserne i denne Aftale.

Licensens omfang
Kunden erhverver en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til Programmellet. Licensen omfatter alene Kundens interne brug til Kundens interne formål, og Programmellet må kun benyttes
af Kunden til behandling af data, der angår Kundens aktiviteter.
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Tredjemands rettigheder

Ansvarsfrihed

Parterne garanterer, at deres respektive ydelser
ikke krænker tredjemands ret.

Acies ansvar for opfyldelse af Aftalen skal ikke
gælde i det omfang, dansk rets ansvarsfrihedsgrunde måtte være gældende, herunder i tilfælde
af følgende:

Skadesløsholdelse
Rejser tredjemand sag mod Kunden med påstand
om, at Programmellet eller ydelser leveret af
Acies krænker tredjemands rettigheder skal Kunden uden ugrundet ophold give Acies skriftlig
meddelelse herom. På Kundens vegne påtager
Acies sig herefter de omkostninger, der er forbundet med sagen og skal endvidere have fuld rådighed med hensyn til sagen. Acies er herunder berettiget til at foretage alle beslutninger forbundet
med retssagen, som fx at tage stilling til eventuelle
forligstilbud eller fremsætte forligstilbud til tredjemanden, uden at skulle indhente Kundens kommentarer eller godkendelse forinden. Acies skal
holde Kunden skadesløs i forbindelse med sådanne krav fra tredjemand, herunder for advokatudgifter, omkostninger, erstatninger og andet, der
måtte blive tilkendt tredjemand. Kunden er forpligtet til at bistå Acies under sagen i fornødent omfang. Gives der dom i henhold til sagsøgerens påstand, er Acies forpligtet og berettiget til for egen
regning og efter Acies valg:
at skaffe Kunden retten til fortsat at udnytte Programmellet,
at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller
erstatte det leverede, eller
at annullere Aftalen for så vidt angår det pågældende Programmel eller den pågældende ydelse
og lade hver Part tilbagelevere henholdsvis det
pågældende Programmel eller den pågældende
ydelse og betalte beløb med rimeligt fradrag for
den brugsværdi, Kunden har opnået i aftaleperioden.
De anførte muligheder, skal udtømmende opregne Kundens beføjelser i de beskrevne situationer.

Kundens misligholdelse,
Kundens uforsvarlige adfærd,
forhold der kan henføres til Kundens øvrige samarbejdspartnere,
forhold der kan henføres til tredjemand for hvem,
Acies ikke er ansvarlig,
Mangler og uhensigtsmæssigheder, der kan henføres til Kundens Materiel, Kundens programmel
eller ydelser leveret af tredjemand,
Kundens forkerte anvendelse af de leverede ydelser,
EDB-virus fra anden kilde end Acies,
sådanne hændelige begivenheder, for hvilke Kunden bærer risikoen, eller
Såfremt Kunden selv eller Kunden uden Acies
samtykke lader andre end Acies eller en af Acies
valgt tredjemand udføre ændringer af Programmellet, hvor muligt, og sådanne ændringer har betydende indflydelse på Programmellets rette funktioner, er Acies fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede Programmel, herunder
blandt andet for forpligtelser angående afhjælpning af mangler. Kan Kunden bevise, at den pågældende ændring ingen indflydelse vil kunne
have på det af Acies leverede Programmel, eller
genskaber Kunden den oprindelige situation, forbliver Acies forpligtelser bestående. Acies er berettiget til at kontrollere, at den pågældende ændring ingen indflydelse vil kunne have på det af
Acies leverede Programmel, eller at den oprindelige situation er genskabt samt til at kræve rimelig
betaling herfor opgjort efter medgået tid i
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overensstemmelse med Acies til enhver gældende priser, jf. PSA’ens bilag 2.
Kunden har bevisbyrden for, at Acies er ansvarlig for manglende opfyldelse af Aftalen,
herunder at Acies ikke er ansvarsfri efter en af
dansk rets ansvarsfrihedsgrunde.

Referencer
Acies skal være berettiget til på en loyal måde
at benytte Kunden som reference i markedsføringsøjemed.

Tavshedspligt
Parterne skal iagttage tavshed med hensyn til
de oplysninger, data og dokumenter, der udveksles mellem Parterne, og som enten ved
påtegning er markeret ”FORTROLIGT”, eller
hvor det ved udlevering tilkendegives, at oplysningerne er fortrolige, og dette bekræftes
skriftligt senest 7 (syv) Dage efter oplysningernes udlevering. Indholdet af denne Aftale er
fortroligt.

Eventuelle tvister der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres endeligt og bindende ved
voldgift i henhold til „Regler for behandling af
voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut“ (The Danish Institute of Arbitration), som
er gældende ved voldgiftssagens anlæg.
Voldgiftsretten skal have sit sæde i Silkeborg,
Danmark, og skal bestå af 3 medlemmer
Voldgiftsretten sammensættes således, at
hver af Parterne vælger en voldgiftsmand, og
Byretten i Viborg udpeger en formand.
Voldgiftsretten afgør ved kendelse, hvem der
skal afholde omkostningerne i forbindelse med
voldgiftssagens behandling.
Acies kan uanset ovenstående vælge at sagsøge Kunden ved Byretten i Viborg for så vidt
angår tvister vedrørende vederlaget.

Enhver driftsmanual eller lignende materiale,
der leveres til Kunden af Acies under denne
Aftale, er at betragte som fortrolig information
og er underlagt Kundens tavshedspligt.
Uanset det ovenfor anførte skal en Part være
berettiget til at anvende sin generelle viden,
koncepter, ideer og know-how.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist, der opstår af eller i forbindelse
med Acies levering af ydelser i henhold til
denne Aftale, skal afgøres endeligt og bindende for begge Parter i overensstemmelse
med dansk ret med undtagelse af dansk rets
internationalt privatretlige regler samt United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
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