
   

 

Bilag C – Toolpack® 

slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår  

  

1. ANVENDELSE  

1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale 

og generelle vilkår skal gælde for al 

software og alle ydelser fra Toolpack 

Solutions ApS, medmindre andet 

udtrykkeligt er aftalt skriftligt.  

1.2 Disse vilkår skal gælde for både 

software og tilknyttede ydelser, dvs. 1) 

vedligeholdelse og 2) Customer Care og 

øvrige ydelser, der leveres af Toolpack 

Solutions ApS, medmindre andet er 

særskilt anført.  

1.3 I tilfælde af uklarhed eller 

uoverensstemmelse mellem vilkårenes 

forskellige dele, skal de vilkår, der gælder 

for ydelsen eller softwaren, have forrang. 

Dvs. de vilkår, der gælder for software, 

skal gælde fuldt ud for øvrige ydelser, 

medmindre andet udtrykkeligt er anført 

heri.  

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE 

YDELSER  

2. TILDELING AF LICENS   

2.1 Med nærværende licensaftale (i det 

følgende kaldet “licensaftalen”) får du, 

med forbehold for rettidig og effektiv 

betaling af de i nærværende aftale 

anførte ydelser, og du accepterer, en 

ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens, 

der alene gælder for intern brug, til den 

version af Toolpack Solutions ApS’ 

software, der er anført i 

softwarelicensoversigten (i det følgende 

kaldet ”softwaren”), herunder patches og 

tilhørende dokumentation (i det følgende 

kaldet ”dokumentation”), der alene 

leveres på engelsk, medmindre andet er 

aftalt, med forbehold for de heri anførte 

vilkår. Toolpack Solutions ApS 

forbeholder sig ret til at supplere eller 

ændre de heri anførte vilkår med vilkår, 

der udspringer af selve softwaren, og 

som accepteres af dig i forbindelse med 

en installation eller opdatering.  

2.2 Denne licens giver dig ikke en ret eller 

ejerskab til softwaren, men udgør alene 

en begrænset brugsret, altid med 

forbehold for vilkårene i nærværende 

licensaftale.  

2.3 Softwaren kan anvendes til et 

ubegrænset antal installationer på din 

lokation og til et ubegrænset antal 

brugere i din virksomhed (defineret ved 

ét CVR-nummer). Toolpack Solutions ApS 

anbefaler, at softwaren testes grundigt 

før ibrugtagning.  

2.4 Du må alene anvende softwaren til 

internt brug.   

2.5 Du er alene berettiget til at give dine 

medarbejdere og tredjemænd, som du 

har engageret til at revidere dit regnskab 

eller dine it-systemer, adgang til 

softwaren.  

2.6 Det er tilladt at foretage backup af 

softwaren i overensstemmelse med god 

brancheskik. Backupkopier på 

transportable datamedier skal mærkes 

som sådanne og være påført meddelelse 

om ophavsret hvad angår Toolpack 

Solutions ApS' ejerskab til softwaren. 

Backupkopier skal opbevares på et 

sikkert sted og destrueres OMGÅENDE, 

såfremt nærværende licensaftale 

ophører, og såfremt Toolpack Solutions 

ApS anmoder derom, er du forpligtet til 

at underskrive en erklæring, hvori dette 

bekræftes.  

2.7 Dine brugsrettigheder som anført heri 

vedrører alene den udgave af softwaren, 

der er anført i softwarelicensoversigten.    

3. ØVRIGE BEGRÆNSNINGER  

3.1 Du må ikke bortgive, udleje, lease 

eller sælge softwaren eller overdrage 

eller på anden måde overføre dine 
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rettigheder i henhold til nærværende 

licensaftale, medmindre dette er aftalt 

skriftligt med Toolpack Solutions ApS. 

Medmindre andet følger af ufravigelig 

lovgivning i dit område, er du ikke 

berettiget til at tilrette, modificere, 

foretage tilføjelser, sletninger eller 

ændringer af softwaren, ligesom du ikke 

må foretage reverse engineering, 

dekompilere, adskille eller på nogen 

anden måde forsøge at udlede 

softwarens kildekode. Førend der 

foretages dekompilering af softwaren, 

skal du give et rimeligt skriftligt varsel til 

Toolpack Solutions ApS, der ikke må være 

på mindre end 90 kalenderdage, til at 

tilvejebringe de nødvendige oplysninger 

og den nødvendige dokumentation for at 

sikre driftskompatibilitet. Du er alene 

berettiget til at dekompilere softwaren, 

såfremt Toolpack Solutions ApS ikke har 

tilvejebragt de nødvendige oplysninger 

og den nødvendige dokumentation inden 

for det rimelige varsel. Det er alene tilladt 

at foretage dekompilering af softwaren til 

de formål, der er anført i artikel 6 i EU's 

direktiv nr. 2009/24/EF.  

3.2 Du accepterer at opretholde alle 

meddelelser vedrørende ophavsret på 

fuldstændige eller delvise kopier af 

softwaren. Du må ikke gøre brug af eller 

give tredjemand tilladelse til at gøre brug 

af softwaren på en måde, der krænker 

immaterielle rettigheder, herunder, uden 

begrænsning, patenter, 

ophavsrettigheder og 

varemærkerettigheder, 

ejendomsrettigheder eller 

forretningshemmeligheder.  4. LICENS-

AUDIT  

4.1 Du er til enhver tid forpligtet til at 

sikre, at din brug af softwaren er i 

overensstemmelse med din licens.  

4.2 Du skal give Toolpack Solutions ApS 

eller dennes udpegede repræsentant 

mulighed for at foretage licens-audit af 

hver enkelt installation en gang hvert 

halve år. En audit giver Toolpack 

Solutions ApS mulighed for at 

kontrollere, om softwaren anvendes i 

overensstemmelse med din licens. Du 

skal for egen regning assistere Toolpack 

Solutions ApS med at udføre sådanne 

audits.   

4.3 Hvis din brug af softwaren overskrider 

den aftalte brug, eller såfremt Toolpack 

Solutions ApS i øvrigt kan påvise, at der 

skal betales yderligere licensafgifter, er 

Toolpack Solutions ApS berettiget til at 

fakturere det skyldige beløb i henhold til 

Toolpack Solutions ApS’ generelle 

prisliste. Toolpack Solutions ApS’ ret til 

sådanne betalinger skal ikke bortfalde, 

selv såfremt Toolpack Solutions ApS ikke 

gør krav på betalingerne i forbindelse 

med auditen, men dette sker på et 

senere tidspunkt.  

4.4 Intet i det foranstående skal forhindre 

Toolpack Solutions ApS i at gøre brug af 

andre beføjelser, herunder, uden 

begrænsning, retten til at opsige 

licensaftalen.  

5. LICENSAFTALENS LØBETID  

5.1 Nærværende licensaftale træder i 

kraft (“ikrafttrædelsesdato”) ved den 

første af følgende begivenheder: Ved 

installation af softwaren eller første gang 

du anvender softwaren eller ved din 

underskrift på nærværende licensaftale 

nedenfor, på hvilken dato du anses for at 

have accepteret nærværende 

licensaftale, som løber indtil den opsiges 

eller misligholdes fra din side.  

5.2 Toolpack Solutions ApS kan efter eget 

valg opsige nærværende licensaftale i 

tilfælde af misligholdelse af de heri 

anførte vilkår, herunder, uden 

begrænsning (i) såfremt der ikke 

foretages rettidig betaling af 

vedligeholdelsesgebyrer eller andre 

gebyrer, der skal betales til Toolpack 

Solutions ApS, (ii) såfremt du anvender 

softwaren til andre formål end det 

aftalte, eller (iii) såfremt tredjemand på 

baggrund af instruks, anmodning eller 

tilladelse fra dig, foretager tilretninger, 

modificeringer, tilføjelser, sletninger eller 
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ændringer til softwaren, eller (iv) såfremt 

du laver eller giver tilladelse til, at en 

tredjemand laver en uretmæssig kopi af 

softwaren, eller (v) såfremt du giver 

tilladelse til, at andre end dine 

medarbejdere anvender softwaren, eller 

(vi) såfremt du ikke overholder de øvrige 

bestemmelser i nærværende licensaftale. 

Derudover er Toolpack Solutions ApS 

berettiget til at opsige nærværende 

licensaftale med et skriftligt varsel på 

mindst 6 måneder til udgangen af et 

kalenderår. Såfremt licensaftalen opsiges 

af Toolpack Solutions ApS pga. 

misligholdelse, skal du OMGÅENDE 

ophøre med enhver brug af softwaren og 

slette alle kopier af softwaren, herunder, 

uden begrænsning, eventuelle 

backupkopier, og såfremt Toolpack 

Solutions ApS anmoder derom, er du 

forpligtet til at underskrive en erklæring, 

hvori dette bekræftes.  

6. VEDLIGEHOLDELSE  

6.1 Vedligeholdelse løber fra den dato, 

hvor nærværende licensaftale 

accepteres, og omfatter:  

6.1.1 Yderligere forbedringer af 

softwaren og om muligt udbedring af fejl 

og mangler.  

6.1.2 Adgangsrettigheder i form af 

download til nye patches og 

opgraderinger. Installations- og 

implementeringsydelser er ikke omfattet.  

6.2 Vedligeholdelse kan medføre ændret 

og/eller nedsat funktionalitet.  

6.3 Der vil alene ske vedligeholdelse af de 

versioner af softwaren, som Toolpack 

Solutions ApS måtte beslutte, og alene i 

et sådant tidsrum, som Toolpack 

Solutions ApS måtte vælge at tilbyde.  

6.4 Vedligeholdelse og dine 

brugsrettigheder er med forbehold for 

din rettidige betaling af de 

vedligeholdelsesgebyrer, der er anført i 

softwarelicensoversigten, eller som i 

øvrigt skal betales (f.eks. for 

implementering, support etc.) til 

Toolpack Solutions ApS.   

6.5 Efter den første 12-måneders periode 

er du på et hvilket som helst tidspunkt 

berettiget til at opsige 

vedligeholdelsesydelserne med et 

skriftligt varsel på 3 måneder til 

udgangen af abonnementsperioden. For 

god ordens skyld understreges det, at 

Toolpack Solutions ApS efter opsigelsens 

ikrafttrædelse ikke skal have nogen 

forpligtelser over for dig hvad angår 

fejlretning, levering af patches eller 

lignende, og din adgang til sådanne 

ydelser kan være underlagt krav om 

betaling for en ny licens.  

7. CUSTOMER CARE  

7.1 Hvis Customer Care tilvælges, løber 

det fra den dato, hvor nærværende 

licensaftale accepteres, og omfatter:  

7.1.1 Gratis onlinesupport, adgang til 

telefon-hotline og øvrige fordele, som er 

yderligere beskrevet i Customer 

Careoversigten, der er vedlagt som bilag, 

hvilket alene gælder for de navngivne 

brugere, der er anført i 

softwarelicensoversigten.  

8. BETALING OG BETALINGSVILKÅR  

8.1 Ethvert beløb, der opkræves af 

Toolpack Solutions ApS, forfalder til 

betaling på den dato, der er anført på 

fakturaen, medmindre andet er anført på 

fakturaen eller aftalt skriftligt.  

8.2 I tilfælde af for sen betaling beregnes 

rente med 2 % pr. måned eller påbegyndt 

måned indtil betaling sker.  

8.3 Du må ikke foretage modregning i et 

beløb, der skyldes til Toolpack Solutions 

ApS, eller udøve tilbageholdelsesret eller 

nægte betaling pga. forsinkelse, klage 

over eller modkrav vedrørende Toolpack 

Solution ApS’ ydelser eller produkter.  
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8.4 I tillæg til ovenstående er Toolpack 

Solutions ApS i tilfælde af for sen betaling 

berettiget til uden forudgående varsel at 

stoppe med at foretage levering af de 

aftalte ydelser, medmindre andet er 

aftalt skriftligt. Et sådant ophør skal ikke 

medføre, at Toolpack Solutions ApS på 

nogen måde bliver ansvarlig over for dig. 

Det gælder selv såfremt Toolpack 

Solutions ApS har fremsendt en 

rykkerskrivelse eller ved tidligere 

lejligheder fortsat har leveret de aftalte 

ydelser.  

9. BEGRÆNSET ELLER INGEN GARANTI  

9.1 Du anerkender, at du er bekendt med 

softwarens essentielle funktioner og at 

du bærer risikoen for, at softwaren ikke 

lever op til dine ønsker og krav. I tilfælde 

af tvivl bør du kontakte en medarbejder 

hos Toolpack Solutions ApS eller eksterne 

eksperter, førend du indgår nærværende 

licensaftale.  

9.2 Du accepterer, at softwaren, som 

anden øvrig standardsoftware, muligvis 

ikke er fri for fejl eller mangler og at 

Toolpack Solutions ApS ikke yder nogen 

garanti i den forbindelse ud over, hver 

der er anført i afsnit 9.3 nedenfor.   

9.3 Toolpack Solutions ApS garanterer 

alene, at softwaren i en periode på 90 

dage efter ikrafttrædelsesdatoen i alle 

væsentlige henseender er i 

overensstemmelse med 

dokumentationen. Denne begrænsede 

garanti omfatter ikke on-site-garanti. 

Denne begrænsede garanti skal ikke 

gælde i tilfælde af, at du misligholder 

licensaftalen, eller i tilfælde af, at 

manglende overholdelse af 

dokumentationen eller tilretninger, 

modificeringer eller ændringer af 

softwaren, som ikke er foretaget af 

Toolpack Solutions ApS, forårsager et 

softwarenedbrud, eller i tilfælde af 

ulykke, misbrug eller ukorrekt 

anvendelse. For alle patches eller 

udskiftet software ydes der garanti i den 

resterende del af den oprindelige 

garantiperiode.   

10. DINE MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER  

10.1 Den eneste misligholdelsesbeføjelse, 

som du kan påberåbe dig i forhold til en 

væsentlig mangel ved softwaren, som 

Toolpack Solutions ApS er ansvarlig for, 

og Toolpack Solution ApS’ eneste 

forpligtelse i henhold til den ovenfor 

anførte begrænsede garanti, er, at 

Toolpack Solutions ApS inden for rimelig 

tid skal udbedre den fejl eller mangel ved 

softwaren, der forårsager, at softwaren  

ikke i det væsentligste fungerer i 

overensstemmelse med 

dokumentationen, eller, efter Toolpack 

Solution ApS’ eget valg, enten skal 

udskifte softwaren eller godtgøre en 

forholdsmæssig andel af licensafgiften, 

som, efter Toolpack Solutions ApS’ egen 

opfattelse, svarer til værdien af den 

ikkeoperative software eller 

dokumentation. Du har ingen øvrige 

misligholdelsesbeføjelser ud over, hvad 

der måtte følge af ufravigelig lovgivning i 

dit område.  

11. INGEN YDERLIGERE GARANTI  

11.1 BORTSET FRA DE UDTRYKKELIGE  

GARANTIER, DER ER ANFØRT HERI, GIVER 

Toolpack Solutions ApS OG DENNES  

LEVERANDØRER INGEN YDERLIGERE  

GARANTI, LØFTER ELLER ERKLÆRINGER, 

HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE,  

HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED  

ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT  

FORMÅL HVAD ANGÅR SOFTWAREN  

ELLER UDSTYR, KOMPONENTER, MISTEDE 

DATA ELLER MISTET DOKUMENTATION,  

DATA GENERERET VHA. SOFTWAREN,  

YDELSER ELLER TEKNISK ASSISTANCE 

ELLER ALLE ØVRIGE ENHEDER, DER 

LEVERES AF Toolpack Solutions ApS.   

12. BEGRÆNSET ANSVAR  

12.1 Toolpack Solutions ApS OG DENNES  

LEVERANDØRER SKAL IKKE VÆRE  

ANSVARLIG FOR, OG DU PÅTAGER DIG  



   

  side 5 af 7  

ANSVARET FOR ALLE SKADER PÅ PERSON 

OG EJENDOM, DER MÅTTE OPSTÅ SOM 

FØLGE AF BRUG AF SOFTWAREN.  

Toolpack Solutions ApS, DENNES  

DIREKTIONSMEDLEMMER, AGENTER,  

MEDARBEJDERE ELLER LEVERANDØRER  

SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER 

VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR NOGEN  

PERSON ELLER ENHED FOR ERSTATNING  

FOR AVANCETAB ELLER FOR INDIREKTE  

TAB, MANGLENDE BESPARELSER,  

HÆNDELIGT TAB ELLER FØLGESKADER,  

HERUNDER INTERN TID BRUGT TIL  

AFHJÆLPNING, DER MÅTTE OPSTÅ SOM  

FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED  

SOFTWAREN ELLER SOFTWARENS  

YDELSER, SELV SÅFREMT Toolpack  

Solutions ApS ELLER DENNES  

DIREKTIONSMEDLEMMER, AGENTER,  

MEDARBEJDERE ELLER LEVERANDØRER  

ER BLEVET ORIENTERET OM  

MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN  

ERSTATNING. FOR AT UNDGÅ ENHVER  

TVIVL VIL TAB AF DATA I DEN  

FORBINDELSE BLIVE ANSET FOR  

INDIREKTE TAB. Toolpack Solutions ApS’ 

OG DENNES LEVERANDØRERS SAMLEDE  

OG KUMULEREDE ANSVAR SKAL UNDER  

INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE  

DET STØRSTE AF FØLGENDE BELØB: 1)  

DEN LICENSAFGIFT, DER ER BETALT FOR  

DEN SOFTWARE (OG SÅLEDES IKKE  

INKLUSIVE ÅRLIGE  

VEDLIGEHOLDELSESGEBYRER, GEBYRER 

FOR CUSTOMER CARE ELLER ØVRIGE  

GEBYRER), DER HAR GIVET ANLEDNING 

TIL KRAVET, ELLER 2) 100.000 KR.   

13. TREDJEMANDS RETTIGHEDER  

13.1 Såfremt en tredjemand fremsætter 

et krav over for dig hvad angår en del af 

den software, der stammer fra Toolpack 

Solutions ApS (Toolpack Solutions ApS 

påtager sig intet ansvar overhovedet for 

dele af softwaren eller software, der 

stammer fra tredjemand, f.eks. 

databasesoftware eller operativsystemer, 

der måtte udgøre en krænkelse af 

tredjemands immaterielle rettigheder) 

vedrørende krænkelse af 

patentrettigheder, ophavsrettigheder 

eller øvrige immaterielle rettigheder (i 

det følgende kaldet “krav”), vil Toolpack 

Solutions ApS skadesløsholde kunden for 

kravet og betale alle omkostninger, al 

erstatning og alle udgifter – herunder 

advokatsalærer i rimeligt omfang – som 

du måtte blive pålagt af en domstol, der 

er kompetent til at behandle sagen,  

forudsat at: (i) du skriftligt orienterer 

Toolpack Solutions ApS derom seneste 5 

dage efter, at du er blevet bekendt med  

et krav eller et potentielt krav, (ii) 

Toolpack Solutions ApS alene kan påtage 

sig at varetage den juridiske håndtering 

af kravet og alle tilhørende handlinger og 

forhandlinger, og (iii) du for egen regning 

bistår Toolpack Solutions ApS med 

assistance, oplysninger og bemyndigelse i 

det omfang, dette efter Toolpack 

Solutions ApS’ opfattelse er nødvendigt 

for at opfylde Toolpack Solutions ApS’ 

forpligtelser i henhold til nærværende 

afsnit.  

13.2 Uanset ovenstående skal Toolpack 

Solutions ApS ikke være ansvarlig for (i) 

krav, der er baseret på en kombination af 

software og produkter eller ydelser, der 

ikke er leveret af Toolpack Solutions ApS, 

og (ii) modificering af softwaren 

foretaget af andre end Toolpack 

Solutions ApS.  

13.3 Såfremt der sker følgende i 

forbindelse med et krav eller et 

potentielt krav: (i) Det måtte blive 

fastslået af en domstol, der er kompetent 

til at behandle sagen, eller Toolpack 

Solutions ApS med rimelighed vurderer, 

at en del af softwaren krænker 

tredjemands rettigheder, (ii) du 

modtager en kendelse fra en anerkendt 

domstol, som forhindrer dig i at anvende 

en del af softwaren, eller (iii) du efter 

Toolpack Solutions ApS’ rimelige 

opfattelse vil modtage en sådan 

kendelse, skal Toolpack Solutions ApS for 

egen regning (i) sikre, at du berettiges til 

fortsat at anvende den pågældende del 

af softwaren, eller (ii) udskifte eller 

modificere softwaren, således at den ikke 

længere krænker tredjemands 

rettigheder, forudsat at en sådan 
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modificering eller udskiftning vil give dig 

et væsentligt tilsvarende resultat. 

Såfremt ingen af ovenstående 

muligheder er til rådighed ud fra et 

grundlag, som Toolpack Solutions ApS 

anser for at være kommercielt rimeligt, 

er Toolpack Solutions ApS berettiget til 

helt eller delvist at opsige licensaftalen 

og refundere den licensafgift, som 

kunden har betalt for den krænkende del 

af softwaren, samt den licensafgift, der er 

betalt for den del af softwaren, som du 

anser for at være ubrugelig som følge af 

en sådan uløst krænkelse, ved 

returnering eller sletning, således som 

det bestemmes af Toolpack Solutions 

ApS, af de krænkende og ubrugelige dele 

af softwaren til Toolpack Solutions ApS. 

Medmindre andet er udtrykkeligt anført i 

nærværende afsnit, skal ethvert krav eller 

potentielt krav, der måtte opstå – 

herunder krav om erstatning og/eller 

forholdsmæssigt afslag – være omfattet 

af ansvarsbegrænsningen i afsnit 9.  

13.4 Du er ansvarlig for at sikre, at du har 

de nødvendige licenser fra tredjemand til 

at anvende softwaren, herunder, uden 

begrænsning, opkaldsrettigheder til de 

relevante databaser, såsom SQL, og 

Toolpack Solutions ApS påtager sig intet 

ansvar og ingen forpligtelser i den 

forbindelse.  

14. ESCROW-KLAUSUL VEDRØRENDE 

DEPONERING AF KILDEKODE    

14.1 Såfremt du måtte anmode derom, 

og på Toolpack Solutions ApS’ vilkår for 

en sådan escrow, vil Toolpack Solutions 

ApS deponere softwarens kildekode hos  

Integra Advokater i Danmark. Toolpack 

Solutions ApS skal løbende udskifte 

denne kildekode med kildekoden fra den 

senest frigivne version af softwaren. 

Såfremt Toolpack Solutions ApS går 

konkurs og konkursboet ikke, på 

baggrund af din anmodning herom, 

ønsker at opfylde Toolpack Solutions ApS’ 

forpligtelser i henhold til nærværende 

licensaftale, er du berettiget til i 

nødvendigt omfang at få adgang til den 

deponerede kildekode med henblik på at 

kunne anvende softwaren i henhold til 

licensaftalen.   

II. ØVRIGE YDELSER  

15. SUPPLERENDE VILKÅR  

15.1 I tillæg til ovenstående skal 

nedenstående afsnit 16 til 18 gælde 

særligt for andre ydelser, der leveres af 

Toolpack Solutions ApS, og, i det omfang, 

det følger af sagens natur, træde i stedet 

for de foranstående afsnit. De 

foranstående afsnit skal dog fortsat være 

gældende i det omfang, de ikke er 

fraveget herunder.  

16. LEVERING  

16.1 Alle leveringstidspunkter, der 

meddeles af Toolpack Solutions ApS, er 

anslåede tidspunkter, og skal ikke være 

bindende for Toolpack Solutions ApS, 

medmindre det aftalte leveringstidspunkt 

udtrykkeligt er anført i aftalen mellem 

Toolpack Solutions ApS og dig som ”fast” 

eller ”garanteret”.   

17. BETALING  

17.1 Medmindre andet er aftalt skriftligt, 

vil de ydelser, der leveres af Toolpack 

Solutions ApS, blive faktureret efter 

forbrugt tid og forbrugte materialer med 

Toolpack Solutions ApS’ gældende 

timesats eller en anden standardsats på 

tidspunktet for levering af ydelserne.  

18. MEDDELELSE OM MANGLER  

18.1 Uden ugrundet ophold og senest 

inden 3 dage efter levering af et produkt 

eller en ydelse, skal du kontrollere det 

pågældende produkt eller den 

pågældende ydelse med henblik på at 

konstatere eventuelle mangler. I tilfælde 

af, at du konstaterer en mangel, skal du 

omgående og senest 7 dage efter 

modtagelsen af produktet eller ydelsen 

skriftligt eller pr. e-mail orientere 

Toolpack Solutions ApS om manglen. 
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Såfremt klagen ikke indgives rettidigt, vil 

retten til at gøre en mangel gældende 

bortfalde.  

18.2 Uden at påvirke afsnit 18.1 skal din 

ret til at klage over mangler under alle 

omstændigheder bortfalde 12 måneder 

efter levering af de pågældende 

produkter eller ydelser.  

19. BACKUPKOPIER MV.  

19.1 Medmindre andet er udtrykkeligt 

skriftligt aftalt, er du ansvarlig for at sikre, 

at der foretages fuld backup af data og 

software på systemer, hvor Toolpack 

Solutions ApS skal udføre 

servicefunktioner.  

20. BEGRÆNSET ANSVAR  

20.1 AFSNIT 12 SKAL GÆLDE I DET HELE,  

BORTSET FRA, AT Toolpack Solutions ApS’  

OG DENNE LEVERANDØRERS SAMLEDE  

OG KUMULEREDE ANSVAR IKKE KAN  

OVERSTIGE DET STØRSTE AF FØLGENDE  

BELØB: 1) DET BELØB, DER ER BETALT  

FOR DE YDELSER, DER GIVER ANLEDNING 

TIL KRAVET, ELLER 2) 100.000 KR.   

III. DIVERSE  

21. OVERDRAGELSE  

21.1 Toolpack Solutions ApS er uden dit 

samtykke berettiget til at overdrage sine 

rettigheder i henhold til nærværende 

licensaftale helt eller delvist til 

tredjemand eller til at betro opfyldelsen  

af sine forpligtelser eller dele heraf til 

underleverandører. Toolpack Solutions 

ApS’ brug af underleverandører friholder 

ikke Toolpack Solutions ApS fra sine 

forpligtelser over for dig.  

21.2 Du er ikke berettiget til at overdrage 

dine rettigheder i henhold til 

nærværende licensaftale til tredjemand 

uden samtykke fra Toolpack Solutions 

ApS.  

22. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING  

22.1 NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE SKAL  

VÆRE UNDERLAGT OG ER UDARBEJDET I  

HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I  

DANMARK, UDEN AT TAGE HENSYN TIL  

BESTEMMELSER I AFTALEN, DER KAN  

FØRE TIL ANVENDELSE AF ANDEN 

MATERIEL LOVGIVNING END DANSK 

LOVGIVNING.  

22.2 ENHVER TVIST, STRIDIGHED ELLER  

ETHVERT KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM  

FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED  

NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE, ELLER  

SOM FØLGE AF AFTALENS  

MISLIGHOLDELSE, OPSIGELSE ELLER 
UGYLDIGHED, SKAL AFGØRES AF DE 
ORDINÆRE DANSKE DOMSTOLE.  

22.3 PARTERNE ACCEPTERER HERVED 

UIGENKALDELIGT, AT KØBENHAVNS 

BYRET SKAL VÆRE AFTALT VÆRNETING I 

FØRSTE INSTANS.   

22.4 UANSET OVENSTÅENDE SKAL  

Toolpack Solutions ApS EFTER EGET VALG  

VÆRE BERETTIGET TIL AT ANLÆGGE  

RETSSAG MOD DIG VED EN DOMSTOL  

EFTER Toolpack Solutions ApS’ VALG,  

HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, I  

TILFÆLDE AF MANGLENDE BETALING  

ELLER KRÆNKELSE AF Toolpack Solutions  

ApS’ IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER 
FORRETNINGSHEMMELIGHEDER ELLER 
MISLIGHOLDELSE AF LICENSAFTALEN.  

 

TREDJEPART  

=========================  

Ved accept af licens vilkår, accepteres 
også Microsoft Software License Terms - 
Microsoft Analysis Management Objects 
(AMO)   

Se mere om Microsoft Analysis 
Management Objects (AMO). 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=852989
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=852989
https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AnalysisServices.retail.amd64/

