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1. Definitioner 

1.1. Programmet 

1.2. Dette opdateringsabonnement omfatter det eller de Programmer, Intoint leverer, og omkring hvilke, der mellem parterne er indgået en program 
licensaftale.  

1.3. Licenstager 
Som licenstager defineres Den juridiske person eller virksomhed, der qua Program Licensaftale køber brugsretten til det eller de af Intoint 
leverede programmer. 

1.4. Licensgiver 
Intoint A/S, CVR-nr 26 30 94 17, med tilhørende datterselskaber. 

2. Indhold 

2.1. Opdateringsabonnementet giver licenstager adgang til samtlige de af Intoint frigivne ændringer, forbedringer og opdateringer, der relaterer sig 
til Programmet. 

2.2. De af Intoint frigivne ændringer, forbedringer og opdateringer er udtryk for alle Licenstagers generelle krav, som Intoint har valgt at ville opfylde.  

2.3. Intoint afgør selv, hvornår og på hvilken måde opdateringer frigives. Intoint vil, så vidt muligt, sørge for, at nye opdateringer er tilgængelige for 
Licenstageren via Intoints hjemmeside. 

2.4. De ændringer Licenstager har fået foretaget af Programmet, omfattes ikke af opdateringsaftalen, hvorfor Intoint kan ikke garantere, at sådanne 
tilretninger vil kunne fungere på opdaterede versioner. 

3. Afgifter og betaling 

3.1. Afgiften udgør en procentdel af den til enhver tid gældende vejledende udsalgspris for de licenser der indgår i Programmet og som Licenstager 
har erhvervet brugsret til. 

3.2. Såfremt der måtte ske udvidelse af antal brugere i Program Licensaftalen, vil dette afgiftsmæssigt blive opdateret i nærværende aftale. 

3.3. Den gældende procentsats og udsalgspriser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste som er tilgængelig på Intoints hjemmeside. 

3.4. Intoint kan vælge, om fakturering skal ske fra forhandler eller direkte fra Intoint. 

4. Rettigheder 

4.1. De opdateringer licenstager modtager, er omfattet af den oprindelige Program Licensaftale for Programmet. 

5. Varighed af opdateringsabonnementet 

5.1. Ved ikrafttræden af aftalen faktureres afgiften forud til udgang af det år aftalen indgås i. Afgiften for det første år reguleres forholdsmæssigt, så 
der kun faktureres for det antal måneder der resterer i dette år. 

5.2. Ved udgangen af et kalenderår faktureres afgiften forud for den efterfølgende tolv måneders periode. 

5.3. Opdateringsabonnementet er i kraft for den periode, hvor Licenstager faktisk har betalt for opdateringsabonnementet. 

5.4. Opsigelse af Opdateringsabonnementet skal ske med minimum tre måneders varsel til udløbet af en tolv måneders periode.  

5.5. Ved opsigelse af aftale er Licenstager ikke berettiget til tilbagebetaling af allerede betalt afgift. 

5.6. Abonnementsaftalen træder først i kraft ved underskrift og efterfølgende returnering til Intoint. 

5.7. Ændres procentsats for opdateringsabonnement eller vejledende udsalgspris på Programmet, er Licenstager berettiget til at opsige denne 
aftale med virkning fra dato for ændring af procentsats og/eller vejledende salgspris. 

6. Afgørelse af tvister 

6.1. Nærværende Opdateringsabonnement er undergivet dansk lovgivning. 

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