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1. Definitioner 

1.1. Licenstager 
Den person eller virksomhed, der har erhvervet og betalt for brugsretten til Programmet. 

1.2. Programmet 

Når betegnelsen ”Program” eller ”Programmet” anvendes, menes der den objektkode og evt. kildekode, Intoint har udviklet, og som 
Licenstager har betalt for brugsretten til.  

1.3. Dokumentation 
Ethvert hjælpemiddel til Programmet, på elektronisk eller skriftlig form. 

1.4. Serienummer 
Den kode, der giver Licenstager adgang til Programmet 

1.5. Intoint 
Intoint A/S, CVR nr. 26 30 94 17, med tilhørende datterselskaber. 

1.6. Opdateringer 
Nye versioner af Programmet som Intoint måtte udbyde. 

2. Immaterielle rettigheder/ophavsret 

2.1. Intoint har den fulde ophavsret og enhver anden rettighed til Programmet. 

2.2. Enhver tilsidesættelse af Intoints rettigheder, herunder lemfældig omgang med Programmet som muliggør kopiering med brugerkode 
for tredjemand, anses som misligholdelse af disse licensbetingelser. 

2.3. Licenstager eller andre er uberettiget til at bryde eller forsøge at bryde eller ændre eller forsøge at ændre serienumre relateret til 
Programmet. 

3. Licensrettens omfang 

3.1. Licenstager gives en ikke-eksklusiv og ikke overdragelig brugsret til Programmet til det antal brugere, der er købt licens til. 

3.2. Licensretten omfatter alene Licenstagers anvendelse af Programmet til Licenstagers egen administrative databehandling og er 
således ikke berettiget til at benytte Programmet til f.eks. udlejning, undervisning eller servicebureau virksomhed. 

3.3. Såfremt Programmet er købt til et brug med et andet program, er Licenstager ikke berettiget til at benytte Programmet til andre 
programmer end til dette Program.  

3.4. Såfremt Programmet er købt til et brug med et andet program med et specificeret antal brugere, er Licenstager kun berettiget til at 
benytte Programmet, såfremt antallet af brugere på dette andet program ikke overstiger det antal, der er købt adgang til. Udvides 
antallet af brugere i dette andet program, skal Licenstager sørge for at anskaffe ekstra licenser til Programmet, så antallet af brugere 
er korrekt. 

4. Ændringer af software 

4.1. Licenstager er ikke berettiget til at oversætte Programmet fra objektkode til kildekode (”Reverse engineering”). 

4.2. Såfremt Programmet indeholder tilgængelig kildekode, er Licenstager berettiget til at ændre denne kode. 

4.3. Ændring af kildekode, jf. 4.2, medfører bortfald af reklamationsret. 

5. Kopieringsrestriktioner 

5.1. Licenstager må kun kopiere Programmet og dertil hørende Dokumentation, manualer m.v., helt eller delvist, med skriftlig accept fra 
Intoint.  

5.2. Licenstager er dog berettiget til at tage sikkerhedskopi af Programmet uden accept fra Intoint. 

6. Reklamationsret 

6.1. Licenstager er forpligtiget til, umiddelbart efter modtagelsen af Programmet, at gennemgå og afprøve Programmet. Programmet er et 
standardprodukt og Licenstager er selv ansvarlig for, at Programmet opfylder Licenstagers behov. 

6.2. Hvis Licenstager, senest seks måneder efter underskrift af Licensaftale, skriftligt dokumenterer, at Programmet på væsentlige punkter 
ikke fungerer i overensstemmelse med Programmets Dokumentation og at der er væsentlige fejl i Programmet, skal Intoint enten 1) 
uden vederlag levere en ny version af Programmet, som ikke indeholder fejlen eller 2) vederlagsfrit rette fejlen eller 3) tilbagebetale 
den licensafgift Licenstager faktisk har erlagt for Programmet. Ved væsentlig fejl forstås en fejl der betyder, at én eller flere af 
Licenstagers forretningsfunktioner ikke kan bringes til at virke.  

6.3. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesområder, som bevirker, at fejlen ikke mere har væsentlig 
indvirkning på Licenstagers anvendelse af Programmet. 

7. Opdatering 

7.1. Opdateringsabonnement skal tegnes særskilt og reguleres efter særskilt aftale. 

8. Begrænsning af ansvar 

8.1. Licenstager har ene og alene ansvaret for valg, installering og brugen af Programmet og for  resultaterne af brugen af Programmet. 
Intoint er uden ansvar for ethvert tab, herunder indirekte tab, herunder f.eks. men ikke begrænset til, skade på bygninger og materiel, 
driftstab, tab af data, følgetab og tabt avance, omkostninger eller skader, der opstår, mens produktet er i kundens besiddelse. Intoints 
samlede ansvar for tab eller skade er i alle omstændigheder, uanset omstændighederne, beløbsmæssigt begrænset til den af 
Licenstager erlagte licensafgift for Programmet. 

Dette gælder også tab som følge af mangelfuld programfunktion, uanset om Intoint har været underrettet om muligheden for et sådant 
tab og uanset om Intoint kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. 

8.2. Hvis Licenstager foretager eller lader foretage ændringer i Programmet, overgår ansvaret for disse ændringer og følgevirkninger til 
licenstager. 



9. Force majeure 

9.1. Intoint er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af Intoints forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, forsinkelse / eller 
mangler, der kan henføres til forhold, over hvilke Intoint ikke er herre, f.eks. Arbejdskonflikter (strejke og lockouts), ildsvåde, krig, 
oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valuta-restriktioner, offentlig beslaglæggelse, import-/eksportforbud, afbrydelse af den 
almindelige samfærdsel, herunder afbrydelser eller svigt i energiforsyning samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører 

10. Overdragelse 

10.1. Overdragelse af Programmet til tredjemand er kun tilladt efter skriftlig godkendelse fra Intoint. 

10.2. Overdragelse til tredjemand kan desuden kun ske, såfremt tredjemand underskriver ny Licensaftale, hvorefter alle Licenshavers 
rettigheder og forpligtelser, i henhold til nærværende Licensaftale, overgår til tredjemand. 

10.3. Ved overdragelse i henhold til 10.1 og 10.2, ophører Licenstagers licens til Programmet. 

11. Ophør 

11.1. Intoint har kun ret til opsigelse af denne Licensaftale i tilfælde af Licenstagers brud med denne Licensaftale.  

11.2. Licenstager kan opsige denne aftale med én måneds skriftlig varsel til Intoint. 

11.3. Ved ophør af denne aftale bortfalder alle Licenstagers rettigheder i henhold til Licensaftale, herunder brugsretten. Licenstager er ikke 
berettiget til tilbagebetaling af nogen del af den erlagte licensafgift. Herudover kan Intoint kræve erstatning for det direkte tab eller 
indirekte som Intoint måtte lide i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatnings regler. 

12. Gyldighed og fortolkning 

12.1. Såfremt en bestemmelse i nærværende Licensaftale erklæres ugyldig, lovstridig eller uden retskraft, skal dette ikke berøre aftalen i 
øvrigt, og den pågældende bestemmelse skal ændres eller omformuleres i det videst mulige omfang efter gældende lov således, at 
den oprindelige hensigt, ifølge Intoint, afspejles. 

12.2. Enhver bestemmelse i nærværende Licensaftale, som på grund af sin karakter, rækker ud over det tidspunkt, hvor Licensaftalen 
ophører, skal fortsat være gældende og bindende for parterne. 

12.3. Enhver accept af eller afkald på enhver bestemmelse eller misligholdelse, skal ikke betragtes som en accept af, eller afkald på, nogen 
anden bestemmelse eller misligholdelse i fremtiden. Ingen undladelse eller forsinkelse fra Intoints side ved udnyttelsen af enhver ret, 
beføjelse eller retsmiddel skal betragtes som afkald på denne ret. 

13. Afgørelse af tvister 

13.1. Nærværende Licensaftale er undergivet dansk lovgivning. 

13.2. Alle tvister mellem parterne, som måtte udspringe af nærværende Licensaftale, skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København. 

14. Ikrafttrædelse 

14.1. Denne Licensaftale træder først i kraft ved underskrift og efterfølgende returnering til Intoint. 
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