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1. Baggrund og formål
1.1 Disse Aftalevilkår fastsætter vilkårene for Sælgers
leverancer til Køber af Software, fastsat i Aftalen.

4.3 Sælger erklærer ved Aftalen, at være rettighedshaver til
Systemet og at der ikke er andre, der har ejendomsrettigheder til Systemet.

1.2 Formålet med Aftalevilkårene er, at Sælger giver Køber en
brugsret til anvendelse af Systemet på de i Aftalen og
Aftalevilkårene anførte vilkår.

4.3.1 Såfremt det ved forlig eller endelig upåanket dom
fastslås, at Systemet krænker tredjemands rettigheder,
kan Køber ophæve Aftalen i medfør af pkt. 12 om
misligholdelse af Aftalen.

1.3 Hvis Aftalen skal omfatte køb af licens til Software,
anføres den pågældende Software i Aftalen. Ved eventuel
levering af nye versioner, service releases, service packs eller
lignende, under opdateringsvilkårene fra Sælger, erstatter
den opdaterede version af Softwaren enhver tidligere
version.
2. Definitioner
2.1 ”Aftalen” er det kontraktmæssige grundlag for forholdet
mellem Sælger (RISMA Systems A/S) og Køber.
2.2 ”Aftalevilkårene” er disse vilkår, der er gældende for
Aftalen.
2.3 ”Systemet”: Ved Systemet forstås den Standard Software
som Køber har brugsret til.
2.4 ”Brugsret”: Ved Brugsret til Systemet forstås Købers
adgang til at lade en række brugere anvende Systemet.
2.5 ”Brugere”: Ved Bruger forstås en person udpeget af
Køber, der er givet adgang til Systemet.
2.6 ”Koncernforbundet selskab”: Ved koncernforbundet
selskab forstås et selskab, som
1) Køber helt eller delvist ejer,
2) helt eller delvist ejer Køber eller
3) som er helt eller delvist ejet af et selskab som helt eller
delvist ejer Køber. Delvist ejerskab indebærer i den
forbindelse ejerskab af mere end 50 % af selskabet.
2.7 ”Bindingsperiode”: Ved bindingsperiode forstås den
periode, i hvilken kontrakten ikke kan opsiges af Parterne.
3. Sælgers forpligtelser
3.1 Sælger sikrer, at Køber til enhver tid har adgang til den
seneste version af Systemet.
3.2 Løbende rådgivning og andre serviceydelser, der relaterer
sig til Købers videre brug af Systemet, er ikke omfattet af
Aftalen.
3.3 Ønsker Køber rådgivning eller anden service i forbindelse
med den videre brug af Systemet, indgås der særskilt aftale
herom Parterne imellem.
4. Sælgers rettigheder
4.1 Sælger bevarer den fulde ejendomsret over Systemet og
er berettiget til at råde over Systemet uden indskrænkninger
af nogen art fra Købers side.
4.2 Sælger bevarer ved Aftalen den fulde ret til at meddele
tredjemand tilsvarende brugsrettigheder til Systemet uden
krav om forudgående samtykke fra Køber.

Side 1 af 2

4.3.2 Uagtet tredjemand påstår, at Sælger krænker
tredjemands rettigheder, skal Køber vedblive at betale
licensafgift til Sælger jf. pkt. 6.1 Licensafgift, indtil der er
afsagt endelig dom vedrørende påstanden om, at Sælger
krænker tredjemands rettigheder.
5. Ændringer og videreudvikling af Systemet
5.1 Såfremt Sælger i Aftalens løbetid foretager udviklinger,
forbedringer og opdateringer af Systemet, tilhører de
pågældende ændringer Sælger.
6. Betaling og priser
6.1 Licensafgift
6.1.1 Køber betaler licensafgift i hele Bindingsperioden.
6.1.2 Ved forlængelse af kontraktperiode forfalder
licensafgiften til betaling senest én måned før udløb af
Bindingsperioden.
6.1.3 Det er til enhver tid muligt, at udvide løsningen i
forhold til, at øge antallet af brugerlicenser i den
resterende del af Bindingsperioden.
6.1.4 Licensafgiften øges med 2,5% årligt.
6.2 Hosting
6.2.1 Hosting er indeholdt i den aftalte licensafgift.
6.3 Priser
6.3.1 Alle priser er eksklusiv moms.
7. Købers øvrige forpligtelser
7.1 Køber må ikke uden Sælgers forudgående skriftlige
samtykke udleje, bortlease, udlåne eller på anden måde
medvirke til tredjemands brug af Systemet.
7.2 Købers ret til brug af Systemet kan overdrages til en
koncernforbundet virksomhed.
7.3 Købers ret til brug af Systemet kan overdrages til en
tredjepart i forbindelse med fusion, spaltning eller
sammenlægning med en koncernforbundet virksomhed eller
driftsafdeling. Dog skal tredjepart godkendes af Sælger.
8. Aftaleperiode
8.1 Perioden aftales i forbindelse med udarbejdelse af aftalen
for den relevante løsning. Aftalen er bindende for både Køber
og Sælger i den aftalte periode. Aftalen kan herefter opsiges
af Køber og Sælger, jf. pkt. 11.
8.2 Ved manglende opsigelse, jf. pkt. 11, forlænges
aftaleperioden med nye bindingsperioder af 12 måneders
varighed.
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9. Reference
9.1 Sælger kan bruge Køber som reference og vise Købers logo
på Sælgers hjemmeside i aftaleperioden.
10. Systemfejl
10.1 Sælger forpligter sig til at udbedre eventuelle fejl eller
mangler ved Systemet, der relaterer sig til Systemets
opsætning, design eller funktionalitet.
10.2 Sælger er ikke ansvarlig for Systemets nedbrud som følge
af hacking, fejlagtig brug af Systemet eller andre forhold, som
ligger uden for Sælgers råderum. Endvidere er Sælger ikke
ansvarlig såfremt Køber mister data fra Systemet eller
såfremt data stjæles af tredjemand.
11. Opsigelse
11.1 Med mindre andet er aftalt, løber Aftalen for et år ad
gangen og kan opsiges med minimum en måneds varsel.
Såfremt Aftalen ikke er opsagt inden en måned før udgangen
af Bindingsperioden, er Køber bundet af Aftalen i endnu et år,
jf. dog pkt. 12.2.
11.2 Ved Aftalens opsigelse ophører Købers brugsret til
Systemet ved afslutning af Bindingsperioden og Sælger lukker
ned for Købers adgang til Systemet.
11.3 Såfremt Licensafgiften ikke betales rettidig, vil Sælger
lukke for Købers adgang til Systemet.

13.3 Sælger giver Køber en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og
ikke-overdragelig brugsret i aftalens løbetid til at benytte de
aftalte RISMA-systemer på de betingelser, der er fastsat i
Aftalen.
13.4 Der er ikke i henhold til Aftalen overdraget nogen form
for rettigheder til Sælgers systemer eller det indhold, der
indgår i disse, med undtagelse af den i Aftalen udtrykkeligt
angivne begrænsede ikke-eksklusive brugsret.
13.5 Brugsretten og materialets deling på informationsgenfindingssystemer, herunder, men ikke begrænset til,
filmapper, elektroniske postsystemer, databaser, regneark,
fælles nerværk, omfatter kun Købers egen anvendelse af
RISMAs systemer og indhold inden for Købers egen
virksomhed alene til brug for Købers egne ansatte, med
mindre andet er specifikt aftalt i Aftalen.
14. Erstatning
14.1 Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter
dansk rets almindelige regler. Parterne er ikke i noget tilfælde
ansvarlig for driftstab, følgetab eller andet indirekte tab,
medmindre tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller
forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.

11.4 Sælger er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af,
at Køber ikke har adgang til Systemet efter Aftalens ophør.

15. Værneting
15.1 Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem
Parterne i forlængelse af Aftalen, skal Parterne med en
positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede
forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

11.5 Køber er berettiget til det indhold Køber selv producerer
til eget brug. Dette indhold kan trækkes ud i et regneark.
Sælger kan også levere dette i et ”datadump”, og er berettiget
til at tage betaling for dette arbejde.

15.2 Er det ikke muligt at løse tvisten med forhandlinger, skal
enhver tvist, som måtte opstå i forlængelse af Aftalen,
herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller
gyldighed, indbringes for Københavns Byret.

12. Misligholdelse
12.1 Hver af Parterne kan hæve Aftalen uden hensyntagen til
det i pkt. 11 anførte opsigelsesvarsel, såfremt den anden Part
misligholder Aftalen væsentligt.

16. Lovvalg
16.1 Aftalen og disse Aftalevilkår er underlagt dansk ret, og
hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige
regler i Parternes indbyrdes forhold.

12.2 Den Part, der ønsker at ophæve Aftalen, skal forinden
meddele dette ved skriftligt påbud til den anden Part med
angivelse af den misligholdelse, der påberåbes. Medmindre
misligholdelsen er bragt til ophør senest syv dage efter
afsendelsen af påkravet, træder ophævelsen i kraft.
Ophævelsen har virkning fra meddelelsestidspunktet og frem.

16.2 De danske internationale privatretlige regler, herunder
gældende regler om lovvalg, finder ikke anvendelse.

12.3 Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse, såfremt
en af Parterne begæres konkurs eller bliver taget under
rekonstruktionsbehandling, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder for dette.
13. Ophavsret og brugsret
13.1 Sælgers systemer og det indhold, der indgår i Sælgers
systemer, er ophavsretligt beskyttet.
13.2 Køber er uberettiget til at sælge, videregive,
sublicensiere, distribuere, gengive eller på lignende vis
mangfoldiggøre materiale fra Sælger/RISMA-systemerne til
tredjepart uden forudgående skriftlig aftale med Sælger.
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