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VILKÅR OG BETINGELSER 
Disse vilkår og betingelser ("betingelserne") som offentliggjort på SoftwareONE's website på www.softwareone.com/ (klik på din 
region og dit specifikke SoftwareONE-datterselskab) omfatter de vilkår og betingelser - som ændres fra tid til anden - hvorunder 
SoftwareONE vil levere licenser og/eller tjenester. Du accepterer disse betingelser på vegne af den enhed, du repræsenterer 
("virksomheden") (herunder dens tilknyttede enheder) ved enten: (I) fysisk eller elektronisk underskrift af en kontrakt, der 
indeholder betingelserne; eller (ii) at afgive en ordre hos SoftwareONE på virksomhedens vegne. 

1. DEFINITIONER OG INTEGRATION 

Ud over de definitioner, der er findes i indholdet i disse betingelser, gælder følgende definitioner: 

“Tilknyttede enheder” betyder enhver person, virksomhed eller anden enhed, der nu eller i fremtiden direkte eller indirekte 
kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part. I denne definition betyder "kontrol": (a) i forbindelse med 
et selskab, direkte eller indirekte ejerskab af halvtreds procent (50 %) eller mere af stemmeretten til at vælge direktører og (b) i 
forbindelse med enhver anden enhed, beføjelsen til at styre ledelsen af en sådan enhed. 

“Kontrakt” betyder en skriftlig aftale indgået i henhold til disse betingelser for levering af licenser eller levering af tjenester 
mellem SoftwareONE og virksomheden. En kontrakt på tjenester beskriver tjenesterne, kravene og leverancerne. Eksempler på en 
kontrakt omfatter en arbejdserklæring, en cloud-tjenesteaftale eller en anden aftale om administrerede cloud- eller 
professionelle tjenester. 

“Leverancer” betyder alt håndgribeligt output af de tjenester, der udelukkende er skabt til virksomheden af SoftwareONE og 
identificeret i en kontrakt. Leverancer kan omfatte data, rapporter og specifikationer. 

“EULA” betyder den gældende slutbrugerlicensaftale, brugerproduktrettighederne (“PUR”) eller en anden aftale fra en licensgiver 
vedrørende licenserne til virksomheden (f.eks. Microsoft-kundeaftale for Cloud Services) samt de gældende standardvilkår og 
betingelser for cloud-, vedligeholdelses- og/eller supporttjenester vedrørende software, som kan ændres fra tid til anden. 

“Intellektuel ejendomsret” betyder patenter, rettigheder til opfindelser, ophavsrettigheder, software, varemærker, 
handelsnavne, servicemærker, logoer, forretningshemmeligheder, fortrolige oplysninger, kompilationer, diagrammer, layout, 
maskearbejde, know-how databaserettigheder, design, metoder, processer, formler, brugsrettigheder og andre 
ejendomsrettigheder og privilegier, uanset om de er registreret eller ikke-registreret, sammen med alle forbedringer, ændringer, 
udvidelser og afledte arbejder til alt det foregående og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse, 
som eksisterer eller som kommer til at eksistere nu eller i fremtiden i enhver del af verden. 

“Intellektuel kapital” betyder de ideer, begreber, knowhow, færdigheder, metoder og teknikker, uanset om de var i SoftwareONE’s 
besiddelse før disse betingelser trådte i kraft eller blev udviklet, modificeret, forbedret eller justeret af SoftwareONE under 
udførelsen af tjenesterne. 

“Licenser” betyder tilladelse givet af en licensgiver til en virksomhed, der giver virksomheden mulighed for at udøve visse 
privilegier med hensyn til dens software, uanset om softwaren er installeret i lokaler eller tilgås som cloud-tjenester.. Licenserne, 
der skal leveres eller stilles til rådighed i henhold til disse betingelser, vil blive angivet i det respektive tilbud fra SoftwareONE, 
virksomhedens indkøbsordre og ordrebekræftelse/-r og kan omfatte midlertidige brugsrettigheder (f.eks. abonnementer, cloud-
tjenester), opdateringer og opgraderinger, patches eller eventuelle andre ændringer, der tilbydes af licensgiveren i henhold til 
EULA. 

“Licensgiver” betyder den juridiske enhed, der er ejeren af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der tillægges licenserne, med 
bemyndigelse til at: 
definere slutbrugerlicensaftalen ("EULA"), produktbetingelser ("PT") eller andre vilkår og betingelser for brug af licenserne. 

 

“Ordrebekræftelse” betyder SoftwareONE's bindende accept af en virksomheds ordre, der indeholder detaljer om licenserne, 
prisen og andre betingelser, som parterne er enige om. For at undgå tvivl er et automatisk genereret svar fra SoftwareONE, der 
ikke angiver detaljerne i licensen/licenserne, prisen og andre gældende betingelser eller en virksomheds ordre ikke tilstrækkeligt 
til at udgøre en gyldig ordrebekræftelse. 

“Personoplysninger” har samme betydning som ”personoplysninger” i henhold til Europaparlamentets og Europarådet 
generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed af sådanne oplysninger. 

https://www.softwareone.com/
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“Sanktionsregler”betyder alle gældende love, forordninger, regler og krav, der er gældende fra tid til anden vedrørende handel, 
finansielle eller økonomiske sanktioner eller embargoer, herunder alle sanktioner eller embargoer, der håndhæves af den 
amerikanske regering, (herunder de amerikanske eksportadministrationsforordninger International Traffic in Arms Regulations), 
EU eller ethvert medlemsland i EU samt eventuelle gældende import-, eksport- eller geneksportkontroller og eventuelle 
slutbruger-  og destinationsrestriktioner fra USA og andre regeringer der gælder for den anden parts materialer eller for brug, 
overførsel, import, eksport eller geneksport af produkter, der er licenseret eller distribueret i henhold til kontrakten. 

“Tjenester” betyder de tjenester, som SoftwareONE skal levere i henhold til disse betingelser og den 

gældende kontrakt. “SoftwareONE” betyder SoftwareONE-enheden, der er navngivet i en ordrebekræftelse 

eller kontrakt. 

“SoftwareONE IP” betyder SoftwareONE’s intellektuelle kapital og ejendomsrettigheder. 
 

Medmindre andet er skriftligt aftalt med SoftwareONE, leveres alle licenser og tjenester i henhold til disse betingelser med 
undtagelse af andre vilkår og betingelser, der er angivet eller omtalt i ethvert dokument eller anden kommunikation, som 
virksomheden brugte før eller ved indgåelse af en kontrakt. Disse betingelser gælder for hver kontrakt. I tilfælde af en konflikt 
mellem betingelserne og en kontrakt har betingelserne forrang, medmindre alt det følgende gælder: (i) kontrakten identificerer 
tydeligt det relevante afsnit i betingelserne, der skal ændres; og (ii) det fremgår tydeligt af kontrakten, at en sådan bestemmelse i 
kontrakten erstatter den modstridende eller inkonsekvente bestemmelse i betingelserne. Ethvert andet forsøg på at ændre eller 
tilpasse disse betingelser anses for ugyldigt og har ingen effekt. Enhver ændring af disse betingelser i en kontrakt er kun gældende 
for denne kontrakt og ændrer ikke betingelserne for andre formål. Disse betingelser kan ikke ændres, med mindre det sker i et 
skriftligt dokument, der er underskrevet af alle parter. 

2. BESTILLINGS- OG LEVERINGSPOLITIK 

Pristilbud og indkøbsordrer er ikke bindende for nogen af parterne, før SoftwareONE udsender en ordrebekræftelse til 
virksomheden eller (hvis tidligere) leverer licenserne eller påbegynder levering af tjenesterne. SoftwareONE kan levere licenserne 
ved elektronisk overførsel, med elektronisk adgang, som download eller anden metode bestemt af licensgiveren. Hvis elektronisk 
levering ikke er mulig, kan SoftwareONE levere licenser ved at arrangere forsendelse til virksomhedens adresse. Virksomhedsordrer 
af licenser er uigenkaldelige, kan ikke annulleres og kan ikke ændres, når SoftwareONE afgiver sin ordre hos den relevante 
licensgiver. Virksomheden kan til enhver tid ændre eller annullere enhver licensindkøbsordre, før SoftwareONE afgiver sin 
licensordre hos licensgiveren. 

SoftwareONE leverer licenserne til det sted, der er angivet i ordrebekræftelsen. SoftwareONE skal straks informere virksomheden 
om eventuelle forsinkelser i levering af licenserne og give virksomheden begrundelsen for enhver forventet forsinkelsesvarighed. 
Leveringsdatoer er kun skøn. 

3. TILKNYTTEDE ENHEDER 

SoftwareONE’s tilknyttede enheder kan indgå et kontraktforhold med virksomheden i henhold til disse betingelser, og 
virksomhedens tilknyttede enheder kan anskaffe licenser og tjenester ved at udføre den gældende kontrakt. Virksomheden og 
dens tilknyttede enheder hæfter solidarisk for alle ordrer på licenser og tjenester fra virksomhedens tilknyttede enheder. 

4. LICENSACCEPT; RETURPOLITIK 

4.1. Virksomheden skal inspicere de modtagne licenser inden for en rimelig tid, men højst fem (5) hverdage fra 
modtagelsesdatoen for at sikre, at de leverede licenser er af den korrekte mængde og type. Hvis der er en fejl i mængden 
eller typen af licenser, eller hvis det er tilladt i licensgiverens returpolitikker, kan virksomheden returnere licenserne. Hvis 
virksomheden ikke gør indsigelse mod mængden eller typen af licenser inden for fem (5) hverdage, anses sådanne licenser 
for accepteret på leveringsdatoen. SoftwareONE accepterer ikke returnering af leverede licenser, medmindre sådanne 
returneringer kan accepteres i henhold til licensgiverens returpolitikker. Hvis de modtagne licenser ikke er dem, der er 
beskrevet i kontrakten, skal virksomheden underrette SoftwareONE senest ti (10) hverdage efter leveringen. 

4.2. Virksomheden anerkender, at EULA eller PT for visse licensgivere har automatiske fornyelsesbestemmelser for licenserne, 
hvilket kræver, at licenstagere meddeler deres hensigt om ikke at forny en licens. Hvis licenser købt under en kontrakt 
indeholder en automatisk fornyelsesbestemmelse, skal SoftwareONE gøre kommercielt rimelige bestræbelser på at 
underrette virksomheden om denne bestemmelse i kontrakten. Hvis virksomheden ikke ønsker at forny en licens med en 
automatisk fornyelsesbestemmelse, skal virksomheden: (I) give SoftwareONE besked om dens hensigt om ikke at forny en 
licens tredive (30) dage før enhver 
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periode krævet af licensgiver i EULA eller PT; og (ii) meddele licensgiveren om sin hensigt om ikke at forny licensen som 
krævet af EULA eller PT. For eksempel, hvis en licensgivers EULA eller PT kræver tredive (30) dages varsel om ikke at forny, 
skal virksomheden give SoftwareONE tres (60) dages varsel om ikke at forny. Giver virksomheden ikke den nødvendige 
meddelelse om hensigt om ikke at forny, forlænges licensen, og virksomheden er ansvarlig for betalingen. 

5. MODTAGELSE AF LEVERANCER 

SoftwareONE underretter virksomheden efter udførsel af tjenesterne ("meddelelse om gennemførelse"). Virksomheden skal 
undersøge tjenesterne og eventuelle tilsvarende leverancer og erklære eller nægte (kun for materielle fejl) accept skriftligt, 
underskrevet af en autoriseret repræsentant, inden for ti (10) hverdage efter modtagelse af meddelelsen om udførelse. Hvis 
virksomheden ikke anmelder en fejl inden for ti (10) hverdage, anses tjenesterne og tilhørende leverancer for accepteret. 

6. AKADEMISKE, NONPROFIT- OG STATSLIGE LICENSER 

Visse produkter kan kun købes af kvalificerede institutioner, f.eks. uddannelsesinstitutioner ("akademiske" produkter”), 
kvalificerede nonprofit organisationer ("nonprofit”-produkter) eller offentlige enheder ("statslige” produkter). Ved at identificere 
sig selv som en kvalificeret institution angiver virksomheden, at den er bekendt med alle licensgiverens krav i forbindelse med et 
sådant produkt, og at den overholder alle licensgiverens krav til et sådant akademisk, nonprofit- eller statsligt produkt. 

7. TJENESTER 

SoftwareONE skal udføre tjenesterne med behørig omhu og i overensstemmelse med kontrakterne. SoftwareONE er ikke 
forpligtet til at følge anmodninger eller instruktioner ("ændringsanmodninger"), som ændrer eller supplerer indholdet eller 
omfanget af de tjenester, der er beskrevet i en kontrakt. Hvis SoftwareONE leverer de tjenester, der er beskrevet i en 
ændringsanmodning, skal virksomheden betale for sådanne tjenester i henhold til disse betingelser og den gældende kontrakt. 
SoftwareONE garanterer ikke opnåelse af et bestemt arbejdsresultat. 

8. VIRKSOMHEDSFORPLIGTELSER 

8.1. Virksomheden skal: (a) samarbejde med SoftwareONE i alle spørgsmål vedrørende kontrakten for at lette levering af 
tjenester og licenser; (b) give alle oplysninger, SoftwareONE anmoder om for at udføre tjenesterne og levere licenserne 
rettidigt og sikre, at de er nøjagtige i alle væsentlige henseender; (c) give rettidig adgang til virksomhedens intellektuelle 
ejendomsret, lokaler, data og sådanne kontorfaciliteter og andre faciliteter som aftalt med virksomheden skriftligt på 
forhånd og efter behov med henblik på levering af tjenesterne; og (d) informere SoftwareONE om sundheds- og 
sikkerhedsregler og -forskrifter og andre rimelige sikkerhedskrav på relevante faciliteter. 

8.2. Hvis SoftwareONE forhindres eller forsinkes i at udføre et arbejde eller i tilfælde af undladelse fra virksomhedens, dens 
repræsentanter, underentreprenørers eller medarbejderes side, betaler virksomheden SoftwareONE alle rimelige 
omkostninger, gebyrer eller tab, som SoftwareONE pådrager sig eller pådrager sig som følge af en sådan forsinkelse. 

8.3. Virksomheden er eneansvarlig for: (i) sikkerhedskopiering af data (ii) at sikre normal drift af sin egen software og (iii) 
softwarens nødvendige arbejdsmiljø. 

8.4. Virksomheden skal betale SoftwareONE’s fakturaer som angivet i afsnit 9. 

9. PRISER; BETALING; SKATTER 

9.1. Virksomheden skal betale SoftwareONE for licenserne og tjenesterne sammen med alle aftalte gebyrer, der er angivet i 
kontrakten. Alle priser og tilgængelighed kan ændres, medmindre det er aftalt i en bindende ordrebekræftelse eller en 
kontrakt underskrevet af begge parter. 

9.2. Hvis licenser eller tredjepartstjenester består af forbrugsbaserede tjenester, herunder abonnementstjenester, der udføres 
af en anden part end SoftwareONE, bestemmes gebyret for en sådan tjeneste af licensgiveren eller det firma, der udfører 
tjenesten. Sådanne gebyrer er ikke altid faste og kan være underlagt brugen af de gældende tjenester og 
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virksomhedens licenser. Virksomheden skal gennemgå og acceptere faktureringsmodellen og betale gebyrer i 
overensstemmelse med betingelser fra tredjemand. Virksomheden er eneansvarlig for at forstå enhver tredjeparts 
faktureringsmodel. 

9.3. SoftwareONE fakturerer, og virksomheden skal betale de fakturerede beløb plus relevante skatter, herunder alle gældende 
kildeskatter, importafgifter, afgifter og told, der er en følge af transaktioner på tværs af landegrænser (transaktioner, hvor 
SoftwareONE og virksomheden er skattemæssigt hjemmehørende i forskellige lande). Hvis virksomheden ved lov er 
forpligtet til at fratrække eller tilbageholde skatter fra ethvert beløb, der skal betales ved en transaktion på tværs af 
landegrænser, forhøjes det beløb, der skal betales. Så efter at have foretaget alle nødvendige fradrag og tilbageholdelser, 
modtager SoftwareONE et beløb svarende til det beløb, de ville være modtaget, hvis der ikke var foretaget sådanne 
fradrag eller tilbageholdelser. 

9.4. Findes der ikke en udtrykkeligt aftalt faktureringsplan, skal virksomheden bagudbetale alle beløb i forbindelse med 
tjenester leveret af SoftwareONE ved udgangen af hver kalendermåned. 

9.5. Hvis betalingsbetingelser ikke er angivet i en kontrakt, forfalder fakturaer automatisk 14 kalenderdage efter 
fakturadatoen. Alle betalinger foretaget af virksomheden til SoftwareONE skal være i det lands valuta, hvor den 
SoftwareONE-enhed, som leverer licenserne eller tjenesterne, er placeret, medmindre andet er aftalt mellem parterne. 

9.6. Hvis virksomheden ikke betaler de skyldige beløb rettidigt, skal virksomheden betale renter og restancegebyrer på det 
udestående beløb, uden at det er nødvendigt med skriftligt krav om misligholdelse. Alle overskredne beløb har en rente på 
mindst 1,5 % om måneden eller den højeste sats, der er tilladt ved lov, indtil fakturaen er betalt fuldt ud. 

9.7. Virksomheden skal betale alle gebyrer, den pådrager sig ved autoriserede brugeres brug af en virksomhedskonto, med 
kreditkort, ved bankoverførsel eller andre lignende betalingsmekanismer. I det omfang gældende lov tillader det, kan 
SoftwareONE kræve, at virksomheden betaler de transaktionsgebyrer, der opkræves af kreditkortudstedere i forbindelse 
med køb. SoftwareONE skal af kunden have refunderet alle bankgebyrer i forbindelse med checks, kreditkort eller 
bankkort og salgsovertræk, der er returneret af virksomhedens bank eller kortudsteder. Virksomheden skal betale alle 
advokatgebyrer, retsomkostninger, opkrævningsgebyrer eller andre omkostninger, som SoftwareONE pådrager sig ved 
opkrævning af et forfaldent beløb. 

9.8. Virksomheden må ikke modregne beløb mod beløb, der skal betales i henhold til kontrakten. 
 

9.9. Hvis en betaling misligholdes af virksomheden i mere end fjorten (14) kalenderdage, har SoftwareONE ret til at forbyde 
brugen af licenser, tjenester og leverancer med øjeblikkelig virkning (kontraktmæssig forbudsret/udelukkelse fra 
tjenester). 

9.10. SoftwareONE beholder ejendomsretten på licenserne sammen med alle rettigheder til, krav på og interesser i 
tjenesterne og leverancerne, indtil alle dets fremtidige betalingskrav mod virksomheden på tidspunktet for tjenesten 
eller i forbindelse med leverancerne er afviklet. Med hensyn til foliokonti betragtes det fastholdte ejerskab som 
sikkerhed for den modregnede saldo eller virksomhedens tilgodehavende på foliokonti. 

10. GARANTIER OG ANSVARSFRASKRIVELSE 

10.1. Hver part angiver, at: (i) de er en højt anset, gyldig juridisk enhed i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, hvor de er 
organiseret (ii) de har fuld magt og myndighed til at indgå på disse betingelser og enhver kontrakt, som skaber en 
bindende aftale mellem parterne; og (iii) parternes aktiviteter i det følgende vil ikke overtræde nogen forpligtelse eller 
pligter overfor en tredjepart. 

10.2. Virksomheden anerkender, at SoftwareONE kun leverer licenser underlagt den gældende EULA og PT, som kan indeholde 
en begrænset garanti fra licensgiver. Alle virksomhedens rettigheder og retsmidler med hensyn til licenser, garanti, ansvar 
og skadesløsholdelse er underlagt den gældende EULA, PT eller anden dokumentation. Virksomheden anerkender, at den 
vil blive påkrævet at indgå en EULA, PT eller lignende slutbrugeraftale med licensgiveren som en betingelse for at bruge 
dennes software. EULA/PT eller lignende aftale skitserer alle garantier og erklæringer med hensyn til de købte licenser. 
SoftwareONE afgiver ingen erklæringer eller garantier vedrørende licenser eller software. 

10.3. Alle tredjepartstjenester, der distribueres af SoftwareONE, leveres med tjenesteudbyderens begrænsede garanti. 
Garantierne for tredjepartstjenester, der ikke udføres af SoftwareONE, er kun underlagt de gældende politikker og 
procedurer fra tjenesteudbyderen. SoftwareONE udsteder ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for 
tredjepartstjenester. 
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10.4. SoftwareONE angiver og garanterer, at: (a) de vil udføre tjenesterne og levere licenser ved hjælp af personale med evner, 
kvalifikationer og erfaring i overensstemmelse med disse betingelser og den gældende kontrakt; og (b) de vil udføre 
tjenesterne på en professionel måde og i overensstemmelse med den gældende kontrakt og alle gældende love, regler og 
forskrifter. 

10.5. Så vidt SLA er aftalt skriftligt, anses brud på serviceniveauaftaler (“SLA”) kun for at være relevante eller som en væsentlig 
overtrædelse af disse betingelser og den gældende kontrakt, hvis SoftwareONE har overtrådt SLA-parametrene 
(uagtsomhed eller forsætlig handling) og hvis overtrædelsen varer i en periode på mindst tre (3) måneder. Desuden kan 
SoftwareONE kun holdes ansvarlig for, at en tjeneste ikke er tilgængelig (f.eks. Cloud-tjenester), hvis det sker uden for et 
almindeligt eller uregelmæssigt service-/vedligeholdelsesvindue (servicevinduerne er beskrevet i SLA-dokumentet for den 
respektive tjeneste). I tilfælde af betaling af servicekreditter eller sanktioner for overtrædelse af SLA er dette 
virksomhedens eneste og eksklusive afhjælpning, og yderligere forpligtelser og ansvar for SoftwareONE vedrørende 
ovenstående krav er udelukket. 

10.6. MED MINDRE DET ER ANGIVET I AFSNIT 10, ELLER I DEN GÆLDENDE EULA, PT, ELLER I TJENESTEBESKRIVELSERNE, 
FRASKRIVER SOFTWAREONE SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER FOR  SALGBARHED, 
EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, IKKE-OVERTRÆDELSE ELLER ADKOMST ELLER SOM OPSTÅR PÅ BAGGRUND AF ET 
HANDELSFORLØB, BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS. 

11. ANSVARSBEGRÆNSNING 

11.1. SoftwareONE’s ansvar for eventuelle skader i forbindelse med licenser eller tjenester, der er tilgængelige via SoftwareONE, 
er begrænset til værdien af de beløb, som virksomheden har betalt i henhold til kontrakten for sådanne licenser eller 
tjenester i løbet af de sidste tolv kalendermåneder forud for hændelsen, der forårsager skaden. SoftwareONE  er under 
ingen omstændigheder ansvarlig for tilfældige, særlige, følge-, pønale- eller indirekte skader af nogen art, herunder skader 
som følge af forsinkelse, tab af fortjeneste, tabte forretningsmuligheder, mistet indhold, afbrydelse af forretninger eller 
mistet goodwill, som kan opstå i forbindelse med disse betingelser eller enhver kontrakt, selvom en sådan part er blevet 
underrettet om muligheden eller sandsynligheden for, at sådanne skader opstår i henhold til enhver teori om ret (herunder 
tort eller anden teori). 

11.2. INTET I DISSE BETINGELSER ELLER I NOGEN KONTRAKT BEGRÆNSER EN AF PARTERNES ANSVAR FOR: (A) DØD ELLER 
PERSONSKADE FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED (B) SVIG ELLER FORVANSKNING (C) FORSÆTLIG FORSEELSE (D) 
KRÆNKELSE AF DEN ANDEN PARTS INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER E) TILSIDESÆTTELSE AF 
FORTROLIGHEDSFORPLIGTELSER F) VIRKSOMHEDENS BETALINGSFORPLIGTELSER ELLER SOM (G) IKKE KAN BEGRÆNSES 
I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. 

11.3. Virksomheden accepterer, at enhver kontrakt eller andet dokument vedrørende køb af licenser eller tjenester, der 
indsendes til SoftwareONE, og som omfatter enhver garanti til virksomheden, eller som indeholder sprog, der kan skabe et 
ansvar for SoftwareONE eller konflikter med disse betingelser, er ugyldigt og uden effekt, medmindre den overholder 
integrationskravene i afsnit 1. 

11.4. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af garantier eller skader, så begrænsningerne for skader 
gælder muligvis ikke. 

12. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER; IP-SKADESLØSHOLDELSE 

12.1. Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i dette afsnit 12, giver intet i disse betingelser virksomheden nogen 
rettigheder, adkomst til eller interesser i intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af licenserne eller 
tjenesterne, som til enhver tid forbliver SoftwareONE's eller licensgiveres  ejendom. 

12.2. SoftwareONE skal hjælpe virksomheden med håndteringen af eventuelle tilknyttede krav eller problemer med 
licensgiveren. Virksomheden anerkender, at SoftwareONE ikke er udgiveren eller udvikleren af licenserne, og de eneste 
garantier eller skadesløsholdelser eller licensrettigheder er dem, der er givet af licensgiveren. 

12.3. Virksomheden angiver og garanterer, at den køber licenserne til eget internt brug og ikke til videresalg. 
 

12.4. I tilfælde af konflikt mellem disse betingelser og EULA/PT eller en lignende aftale vedrørende omfanget af de intellektuelle 
ejendomsrettigheder og de garantier og erklæringer, der er tildelt  virksomheden, har EULA/PT forrang. 

12.5. Ved fuld og endelig betaling af leverancerne skal SoftwareONE give, og giver hermed virksomheden en evig, 
verdensomspændende, fuldt betalt, afgiftsfri licens til at bruge de gældende leverancer til interne formål. 
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12.6. SoftwareONE ejer al ret, adkomst til og interesse i alle SoftwareONE’s IP, uanset om de var i SoftwareONE’s besiddelse før 
disse betingelser trådte i kraft eller blev udviklet, modificeret, forbedret eller justeret af SoftwareONE under udførelsen af 
tjenesterne. Hvis SoftwareONE inkluderer SoftwareONE’s IP eller intellektuelle kapital i leverancerne, giver SoftwareONE 
virksomheden en begrænset, evig, fuldt betalt, gebyrfri, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-overførbar, tilbagekaldelig 
(udelukkende ved licensbrud) licens til at bruge, kopiere, ændre, forbedre og vedligeholde: (I) SoftwareONE’s IP (men 
eksklusive intellektuelle kapital) til virksomhedens interne formål og udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at 
bruge leverancerne; og (ii) SoftwareONE’s intellektuelle kapital, som den er en del af, eller i det omfang det er nødvendigt 
for brugen af SoftwareONE’s IP eller leverancerne til virksomhedens interne formål. 

12.7. Tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder leveret som en del af tjenesten vil blive stillet til rådighed for 
virksomheden på de vilkår, der er angivet af en sådan tredjepart, som SoftwareONE på anmodning vil stille til rådighed 
for virksomheden. 

12.8. Virksomheden giver hermed SoftwareONE en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, afgiftsfri licens til at bruge virksomhedens 
intellektuelle ejendomsrettigheder til at gøre SoftwareONE i stand til at udføre tjenesterne eller til at identificere nye 
tjenester til virksomheden. Virksomheden forbeholder sig al anden ret, adkomst til og interesse i sine intellektuelle 
ejendomsrettigheder. 

12.9. Virksomheden må ikke  tillade nogen tilknyttede enheder eller tredjeparter at oversætte, dekompilere, rekompilere, 
opdatere eller ændre noget af SoftwareONE’s IP eller leverance på en målrettet måde for at få kendskab til SoftwareONE’s 
IP. Hvis virksomheden kommer med input, kommentarer eller forslag vedrørende tjenesterne, SoftwareONE IP eller 
SoftwareONE's forretnings- eller teknologiplaner, herunder kommentarer eller forslag vedrørende mulig oprettelse, 
udvikling, ændring, korrektion, forbedring eller udvidelse af tjenesterne eller SoftwareONE’s IP (samlet ”Feedback”), skal 
virksomheden efterfølgende give, og giver hermed, SoftwareONE en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, afgiftsfri 
licens til at bruge sådan feedback uden begrænsninger. 

12.10. Aggregerede data og analysedata. På trods af modstridende bestemmelser i enhver kontrakt kan SoftwareONE kompilere 
og beholde aggregerede data indsamlet fra eller indsendt via tjenesterne og analysedata, som SoftwareONE skaber under 
udførelsen af tjenesterne, med det formål at drive, vedligeholde, analysere og forbedre sine tjenester, SoftwareONE’s IP , 
og intellektuelle kapital, samt at foretage forskning og udvikling af nye tjenester, SoftwareONE’s IP og intellektuelle kapital. 
"Aggregerede data" betyder oplysninger og data indsamlet fra eller indsendt, bekræftet eller leveret af brugere i 
forbindelse med adgang til og brug af tjenesterne. "Analyse”-data" betyder SoftwareONE’s analyse af brugen af enhedens 
tjenester, SoftwareONE’s IP og intellektuelle kapital. SoftwareONE ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i 
og til alle aggregerede data og analysedata, forudsat at sådanne aggregerede data og analysedata anonymiseres, så de ikke 
identificerer virksomheden eller nogen bruger. 

12.11. SoftwareONE’s skadesløsholdelse SoftwareONE vil skadesløsholde og forsvare virksomheden mod direkte skader, der 
opstår som følge af tredjeparts krav om, at leverancerne krænker ethvert patent, ophavsret, varemærke eller 
forretningshemmelighed, der ejes af en sådan tredjepart. Under ingen omstændigheder har SoftwareONE nogen 
forpligtelser i henhold til dette afsnit 12 eller noget ansvar for ethvert krav eller handling i det omfang kravet skyldes eller 
er forårsaget af: (a) virksomhedens kombination eller brug af leverancerne med software, tjenester eller produkter 
udviklet af virksomheden eller tredjeparter; (b) ændring af leverancerne af andre end SoftwareONE; (c) selskabets fortsatte 
angiveligt krænkende aktivitet efter at have modtaget ændringer, der ville have undgået den påståede overtrædelse; eller 
(d) virksomhedens brug af leverancerne på en måde, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kontrakt. Hvis 
leverancen er genstand for et overtrædelseskrav, skal SoftwareONE efter eget valg: (I) skaffe virksomheden ret til at 
fortsætte med at bruge leverancerne; (ii) foretage en sådan ændring, modifikation eller justering af leverancerne, så de 
bliver ikke-krænkende uden at medføre en væsentlig formindskelse i funktion ud fra virksomhedens rimelige skøn; eller (iii) 
erstatte de krænkende leverancer uden omkostninger for virksomheden med ikke-krænkende substitutter, forudsat at 
substitutterne ikke medfører en væsentlig formindskelse i funktion ud fra virksomhedens rimelige skøn. Hvis intet af det 
foregående er rimeligt, skal SoftwareONE efter rimeligt skøn returnere de krænkende leverancer, og SoftwareONE 
refunderer straks summen af alle betalinger foretaget af virksomheden herunder for sådanne leverancer. 

12.12. Virksomhedens skadesløsholdelse. Virksomheden vil skadesløsholde og forsvare SoftwareONE mod enhver skade, der 
opstår som følge af tredjeparts krav om, at virksomhedsaktiver eller virksomhedens intellektuelle 
ejendomsrettigheder, anvendt af SoftwareONE i forbindelse ned tjenesterne krænker ethvert patent, ophavsret, 
varemærke eller forretningshemmelighed, der ejes af en sådan tredjepart. 
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12.13. Skadesløsholdelseskrav; Eneste retsmiddel. Den skadesløsholdende parts forpligtelse til at skadesløsholde den skadesløse 
part i henhold til dette afsnit 12 er betinget af, at den skadesløse part: (a) hurtigst muligt og skriftligt underretter den 
skadesløsholdende part om ethvert krav; (b) tilbyder den eksklusive kontrol med forsvaret af ethvert krav til den 
skadesløsholdende part; og (c) i rimeligt omfang samarbejder med den skadesløsholdende part i forsvaret af kravet for 
skadesløsholdende parts regning. I dette afsnit 12 beskrives den skadesløse parts eneste og eksklusive retsmiddel og hele 
den skadesløsholdendes forpligtelse og ansvar vedrørende ovenstående krav. 

13. SUPPORT 

SoftwareONE yder ikke teknisk support, uddannelse eller installation, medmindre det udtrykkeligt fremgår af en kontrakt. Hvis 
SoftwareONE leverer supporttjenester (f.eks. Via Cloud Service) uden yderligere brugsgebyrer, forbeholder SoftwareONE sig retten 
til at begrænse anmodninger om support til et bestemt antal anmodninger pr. kontraktår og henvise virksomheden til 
gebyrbaserede supporttjenester i alle andre henseender. 

14. LØBETID, OPSIGELSE OG FORTSÆTTELSE 

14.1. Kontrakten inklusive disse betingelser er gældende ved udførelse, indsendelse af ordrebekræftelsen eller levering af 
tjenesterne/licenserne og vil i givet fald forblive i kraft, indtil den opsiges som angivet heri. Medmindre andet er aftalt i 
kontrakten, som kan indebære en længere eller kortere løbetid, vil enhver kontrakt vedrørende administrerede tjenester 
(således defineret som en kontrakt) have en løbetid på et (1) år ("første periode”). Medmindre andet er angivet i en 
kontrakt, forlænges en kontrakt vedrørende administrerede tjenester efter den første periode automatisk med yderligere 
tredive (30) dage. 

14.2. SoftwareONE kan til enhver tid og af enhver grund opsige alle former for kontrakter eller ændre betingelserne 
herunder ved at give tredive (30) dages forudgående skriftlig meddelelse til den anden part. Vilkårene og 
betingelserne i disse betingelser består ud over enhver opsigelse for enhver kontrakt indtil dens udløb. 

14.3. Hver part kan straks opsige betingelserne eller enhver kontrakt i henhold til denne ved at give skriftlig meddelelse til den 
anden part, hvis: (a) den anden part i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til betingelserne eller den 
gældende kontrakt, der forbliver ikke udbedret i tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse herom, eller i tilfælde af et 
brud, der ikke udbedres inden for tredive (30) dage, hvor den overtrædende part ikke gør noget for at afhjælpe 
overtrædelsen inden for tredive (30) dage; (b) den anden part indstiller, eller truer med at indstille, betaling af sin gæld 
eller ikke er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder, eller indrømmer manglende evne til at betale sin gæld, eller er 
involveret i procedurer i forbindelse med en omlægning af gæld, en ordning med kreditorer, en afviklingsprocedure, en 
betalingsudsættelse; (c) en part får ret til at udpege en modtager af den anden parts aktiver, eller en modtager udpeges for 
den anden parts aktiver; (d) en kreditor eller beslaglægger fra den anden part knytter en bekymring til eller overtager 
ejerskab, eller foretager eksekvering eller konfiskation over hele eller en del af den anden parts aktiver, eller hvis en anden 
lignende proces foretages eller håndhæves eller sagsøges mod, og en sådan tilknytning eller proces ikke udføres inden for 
ti (10) hverdage; eller (e) den anden part indstiller eller ophører eller truer med at indstille eller ophøre med at udføre hele 
eller en væsentlig del af sin virksomhed. 

14.4. Afsnit 1, 3, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22 består udover enhver opsigelse af disse betingelser. 

15. FORCE MAJEURE 

SoftwareONE er ikke ansvarlig over for virksomheden for tab eller skader, som denne kan lide som et direkte eller indirekte 
resultat af, at SoftwareONE's levering af licenser og tjenester er forhindret, forsinket eller gjort uøkonomisk på grund af 
omstændigheder eller begivenheder, der ligger udenfor SoftwareONE’s rimelig kontrol, herunder blandt andet 
naturbegivenheder, krig, optøjer, strejke, lockout, brand, oversvømmelse og storm. 

16. FORTROLIGHED 

16.1. Definition. "Fortrolige oplysninger" betyder ikke-offentlige konkurrencemæssigt eller kommercielt følsomme, 
navnebeskyttet, finansiel, forretningshemmelig karakter eller oplysninger, der involverer eller implicerer 
fortrolighedsinteresser. Fortrolige oplysninger omfatter alle oplysninger mærket "fortrolig" eller "navnebeskyttet", 
forretningsplaner, strategier, prognoser, analyser, finansielle oplysninger, medarbejderoplysninger, teknologiske 
oplysninger, forretningshemmeligheder, produkter, tekniske data, specifikationer, dokumentation, regler og procedurer, 
metoder, kontrakter, præsentationer, knowhow, produktplaner, forretningsmetoder, 
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produktfunktionalitet, data, kunder, markeder, konkurrenceanalyse, databaser, formater, metodikker, applikationer, 
udviklinger, opfindelser, processer, betalings-, leverings- og inspektionsprocedurer, design, tegninger, algoritmer, formler 
eller oplysninger vedrørende teknik, markedsføring eller finansiering og enhver anden information, som modtageren med 
rimelighed bør tro er fortrolig under hensyntagen til omstændighederne. 

16.2. Undtagelser fra fortrolighed. Fortrolige oplysninger udelukker oplysninger, der: (i) kendes af modtageren inden 
modtagelsen (ii) i øjeblikket er eller bliver offentligt kendte ved handlinger, der ikke kan tilskrives modtageren; (iii) 
videregives til modtageren af en tredjepart, der har den juridiske ret til at foretage en sådan videregivelse; (iv) videregives 
af modtageren med videregiverens forudgående skriftlige samtykke; (v) efterfølgende udvikles af modtageren uafhængigt 
af eventuelle videregivelser fremlagt herunder og uden brug eller adgang til nogen af videregiverens fortrolige oplysninger; 
eller (vi) skal offentliggøres i henhold til statslige bestemmelser eller domstolskendelser. 

16.3. Fortrolighedsforpligtelser. Hver part anerkender, at visse oplysninger, vedkommende modtager fra den anden part, kan 
være fortrolige oplysninger fra den anden part. Enhver part, der modtager fortrolige oplysninger ("modtager"), skal udvise 
den samme grad af omhu og beskyttelse med hensyn til fortrolige oplysninger fra den part, der videregiver fortrolige 
oplysninger ("videregiveren"), som vedkommende udøver med hensyn til sine egne fortrolige oplysninger, og aldrig mindre 
end en fornuftig grad af omhu. Modtager og dennes personale må kun bruge videregiverens fortrolige oplysninger i det 
omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser i henhold til den gældende kontrakt. Modtageren må ikke 
direkte eller indirekte videregive, kopiere, distribuere, genudgive eller give tredjemand tilladelse til at få adgang til 
fortrolige oplysninger fra videregiveren. Modtageren må kun videregive fortrolige oplysninger til sit personale, hvis dette 
personale har et behov for at kende de fortrolige oplysninger for at modtageren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til 
den gældende kontrakt, og dette personale har skriftligt aftalt at overholde fortrolighedsforpligtelserne i disse betingelser. 

16.4. Påbud. Hver part erkender, at enhver overtrædelse af forpligtelserne vedrørende fortrolige oplysninger resulterer i 
skader, der stort set er immaterielle, men ikke desto mindre reelle, for den anden part og som ikke kan afhjælpes ved 
tildeling af erstatning. Følgelig vil enhver sådan overtrædelse give den anden part umiddelbar ret til et påbud fra en 
domstol eller anden passende ordre om at håndhæve disse forpligtelser. En parts ret til påbud er ud over alle andre 
rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for denne part ved lov og rimelighed. Den part, mod hvem et sådant 
påbud er anført, skal betale den anden part alle rimelige udgifter, herunder advokatgebyrer, der er afholdt for at opnå 
sådan håndhævelse. 

17. DATABESKYTTELSE 

17.1. Parterne sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende love og regler om beskyttelse af 
personoplysninger og databeskyttelse. 

17.2. Hvis SoftwareONE behandler personoplysninger udelukkende med det formål at levere de aftalte tjenester og handler på 
vegne af og i henhold til virksomhedens instruktioner, behandler SoftwareONE sådanne personoplysninger fortroligt og 
implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte disse oplysninger. Virksomheden 
accepterer, at SoftwareONE kan anvende sine partnere som en anden behandler og underleverandør, når de bidrager til 
tjenesterne. 

17.3. Inden for GDPR’s anvendelsesområde (generel forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679) gælder følgende: i det 
omfang brug eller implementering af SoftwareONE’s tjenester involverer SoftwareONE’s behandling af personoplysninger 
på vegne af og under instruktionerne fra virksomheden, er parterne forpligtet til at indgå en separat databehandlingsaftale 
(DPA). 

 
 

18. REVISIONSRETTIGHEDER 

SoftwareONE er berettiget til at revidere virksomhedens overholdelse af kravene i disse betingelser eller den gældende kontrakt 
enten selv eller via en tredjepart, der er forpligtet til fortrolighed, når som helst og efter forudgående underretning i almindelige 
forretninger, på stedet og på en måde, der påvirker virksomhedens driftsmæssige forretning så lidt som muligt. Som en del af en 
sådan revision kan SoftwareONE også kontrollere virksomhedens dokumentation og rapporter. Virksomheden skal give 
SoftwareONE adgang til de relevante oplysninger, databaser, logfiler og lignende til dette formål og skal gøre SoftwareONE eller 
tredjeparten i stand til at overvåge 
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overholdelsen af disse betingelser og/eller kontrakten. Virksomheden skal støtte SoftwareONE eller tredjeparter efter bedste 
evne. 

19. EKSPORTKONTROL 

19.1. Hver part skal overholde sanktionsreglerne i forbindelse med alle forhold, der er forbundet med eller som følge af den 
gældende kontrakt, og accepterer at være eneansvarlig for at sikre overholdelse af sanktionsreglerne. 

19.2. SoftwareONE skal indhente alle nødvendige autorisationer og licenser, der er nødvendige for at overholde 
sanktionsreglerne, der gælder for eksport af licenser, tjenester og leverancer, der leveres eller sælges til virksomheden i 
henhold til enhver kontrakt. 

19.3. Ingen af parterne må handle eller undlade at handle på en sådan måde, at den anden part bryder med sanktionsreglerne. 
 

20. ANTI-BESTIKKELSE OG KORRUPTION 

20.1. Parterne må ikke begå, godkende eller tillade handlinger i forbindelse med forhandlinger, indgåelse eller udførelse af 
kontrakten, der overtræder gældende love eller forskrifter om korruption eller bestikkelse. Denne forpligtelse gælder især 
ulovlige betalinger til embedsmænd, repræsentanter for offentlige myndigheder eller deres medarbejdere, familier eller 
nære venner. 

20.2. Parterne må ikke tilbyde eller give nogen medarbejder, repræsentant eller tredjeparter, der handler på den anden parts 
vegne unødige gaver eller fordele, hvad enten det er monetært eller andet fra enhver medarbejder, repræsentant eller 
tredjepart, der handler på den anden parts vegne, i forbindelse med forhandling eller indgåelse eller udførelse af 
kontrakten. Parterne må heller ikke modtage sådanne under sådanne betingelser. 

20.3. Hver part skal straks underrette den anden part, hvis den får kendskab til eller mistanke om korruption i 
forbindelse med forhandling og indgåelse eller udførelse af kontrakten. 

21. JURISDIKTION OG GÆLDENDE LOV 

Kontrakten og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med den eller dens indhold eller tilblivelse 
(herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i det 
land/den stat, hvor SoftwareONE-enheden, der indgår kontrakten, er registreret som selskab, med undtagelse af dens regler om 
lovkonflikter. FN’s konvention om kontrakter i forbindelse med internationalt salg af varer finder ikke anvendelse på kontrakten. 
Hver part er uigenkaldeligt enig i, at domstolene i det land/den stat, hvor SoftwareONE-enheden, der indgår kontrakten, er 
registreret som selskab, skal have enekompetence til at bilægge sådanne tvister. 

22. GENERELT 

22.1. Ugyldigheden eller manglende håndhævelse af en bestemmelse i disse betingelser vil ikke påvirke gyldigheden eller 
håndhævelsen af de resterende bestemmelser negativt. 

22.2. Alle meddelelser og anden kommunikation, der kræves eller får tilladelse til at blive forkyndt eller givet, skal være skriftlige. 
 

22.3. SoftwareONE's manglende håndhævelse af en bestemmelse i disse betingelser udgør ikke et afkald på den og vil på ingen 
måde påvirke retten til senere at håndhæve en sådan bestemmelse. 

22.4. Enhver overskrift, billedtekst eller afsnitstitel indeholdt i disse betingelser indsættes kun for nemheds skyld og definerer 
eller forklarer på ingen måde noget afsnit eller en forudsætning herfor. 

22.5. Intet i disse betingelser eller nogen kontrakt er tiltænkt eller skal anses for at etablere et partnerskab eller joint venture 
mellem nogen af parterne, gøre en part til repræsentant for den anden part eller give en part tilladelse til at indgå 
forpligtelser for eller på vegne af den anden part. 

22.6. Disse betingelser udgør sammen med kontrakterne hele aftalen mellem parterne om emnet heri og erstatter alle andre 
aftaler og forståelser. 
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