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§1

Definitioner
Logica

:

Herved forstås Logica Danmark A/S

MBS

:

Herved forstås Microsoft Business Solutions

Produktet

:

Herved forstås moduler udviklet af Logica til Microsoft Dynamics Nav (Navision)

Licenstager

:

Herved forstås slutbruger af Produktet

§2 Logica moduler
Stk. 1 Tredjeparts software: Produktet indeholder og er integreret med teknologi,
hvortil MBS har ophavsret og enhver anden rettighed. Licenstager er indforstået
med, at Logica i relation til licensrettigheder repræsenterer MBS.
Stk. 2 Produktet: Til de dele af Logica Produktet som Logica selvstændigt har udviklet, er Logica indehaver af ejendoms- og ophavsret og enhver anden immateriel
rettighed.

§3 Licens
Logica giver herved Licenstager en ikke-eksklusiv uoverdragelig tidsubegrænset licens til at anvende Produktet på følgende betingelser:
Stk. 1 Begrænset brugsret: Retten til at anvende Produktet er altid begrænset til den
systemplatform, samt til enten det antal brugere eller til den adresse, hvortil der er
erhvervet licens.
Stk. 2 Kopiering: Licenstager er berettiget til at fremstille de eksemplarer af Produktet, som er nødvendige til at anvende dette på den systemplatform, hvortil Licenstager har licens, herunder en kopi til sikkerhedsformål (backup). På alle kopier skal
Logicas "Copyright Notice" angives som på originaleksemplaret.
Licenstager må ikke fremstille yderligere eksemplarer af Produktet heller ikke til privat brug.
Stk. 3 Overdragelse:
Licenstager må ikke overdrage en licens, kopier af Produktet eller dokumentationen
eller gøre dette tilgængeligt for tredjepart. Medmindre andet fremgår af særskilt aftale indebærer dette også, at Produktet udelukkende må anvendes til at drive Licenstagers forretning på Licenstagers systemplatform og af Licenstagers personale. Licensen kan således ikke indgå i såkaldte Facility Management, outsourcing eller lignende aftaler med tredjepart.
Logica kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende afta1
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le, såfremt overdragelsen foretages indenfor en koncernstruktur som den i Aktieselskabsloven anførte, eller såfremt alle eller næsten alle Logicas aktiviteter vedrørende
Produktet overdrages til en tredjepart ved salg, fusion, omdannelse eller på anden
måde.
Stk. 4 Fortrolig information: Produktet indeholder fortrolig teknologi og knowhow, som Licenstager forpligter sig til at behandle med mindst samme omhu, som
han anvender i forbindelse med egne forretningshemmeligheder.
Stk. 5 Immaterielle rettigheder: Logica har alle immaterielle rettigheder, herunder
ophavsretten og varemærkerettigheder til Produktet eller repræsenterer rettighedshaveren. Ophavsretten og ejendomsretten overdrages således ikke ved nærværende aftale, men forbliver hos Logica eller rettighedshaveren.
Stk. 6 "Reverse Engineering" : Licenstager forpligter sig til ikke at foretage "reverse engineering" under nogen som helst form samt til ikke at foretage rettelser eller
andre ændringer af Produktet. Dette betyder ingen begrænsning i Licenstagers rettigheder i henhold til Ophavsretslovens §§36-37.
Licenstager er berettiget til at udføre/lade udføre kundespecifikke tilpasninger med
udgangspunkt i Produktet.
Stk. 7 Ikrafttræden: Licensen træder i kraft ved Logicas accept af en ordre og fortsætter derefter, medmindre Licenstager misligholder blot én af sine forpligtelser i
henhold til nærværende licensbetingelser.
Stk. 8 Konsekvenser af misligholdelse: I tilfælde af misligholdelse kan Logica hæve licensaftalen og gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, medmindre
misligholdelsen er bragt til ophør senest 10 arbejdsdage efter Logicas skriftlige påkrav herom.
Stk. 9 Ophør: Ophører licensen er Licenstager forpligtet til omgående at destruere
alle eksemplarer af Produktet, dokumentationen og hvad der ellers måtte være leveret
i henhold til nærværende licensaftale og skriftligt bekræfte overfor Logica, at dette
har fundet sted.

§ 4 Fejl og mangler
Stk. 1 Generelt: Logica gør opmærksom på, at det ikke er praktisk muligt at
producere software, der fungerer fejlfrit i enhver situation og kombination.
Produktet leveres som det er og forefindes, og der gives ingen form for garanti,
indeståelser eller misligholdelsesbeføjelser udover nedenstående.
Stk. 2 Tilbagelevering: Såfremt Licenstager inden 30 dage fra licensens ikrafttræden
dokumenterer, at Produktet i det væsentlige ikke opfylder Logicas specifikationer for
Produktet, er Licenstager berettiget til at tilbagelevere Produktet og kræve den erlagte betaling retur, medmindre Logica inden rimelig tid har afhjulpet manglen.
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Stk. 3 Fejlrettelse: Logica bestræber sig på at rette fejl og uhensigtsmæssigheder i
forbindelse med fremtidige opdateringer. Opdateringer kan gøres tilgængelige for
Licenstager ved tegnelse af et særskilt opdateringsabonnement.
Stk. 2 Omlevering: Indtil 3 mdr. efter licensens ikrafttræden forpligter Logica sig til
at foretage omlevering af det datamedie, hvorpå softwaren leveres. Logica kan ikke
garantere, at Produktet kan installeres eller fungerer på alle kombinationer af udstyr.
Logica forpligtelse til omlevering gælder ikke, hvor årsagen til fejl ikke skyldes
teknisk fejl på det bærende datamedie.

§5 Ansvarsbegrænsning
Stk. 1 Ansvarsbegrænsning: Logica er i intet tilfælde, uanset omstændighederne,
ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer
og/eller data og/eller nogen form for indirekte, konkret dokumenteret, hændeligt tab
eller følgetab, tab af goodwill eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse, der opstår i anledning af eller i forbindelse med anvendelse
eller afvikling af Produktet eller andet programmel, uanset om Logica har været underrettet om muligheden for sådanne tab og uanset om skaden forvoldes i eller uden
for kontrakt. Licenstager kan således ikke kræve, forlange eller søge erstatning hos
Logica for nogen af de ovenfor nævnte tab med udgangspunkt i ydelser omfattet af
nærværende licens.
Stk. 2 Licenstagers valg af produkt: Produktet er et standardprodukt, hvor efter
Logica ved nærværende aftale ikke påtager sig ansvaret for, om Produktet opfylder
Licenstagers krav og ønsker. Af samme årsag bærer Logica ej heller ansvaret for, om
Produktet kan anvendes umiddelbart af Licenstager eller om kundespecifikke
tilretninger er nødvendige for Licenstagers optimale udnyttelse af Produktet.
Stk.3 Force majeure: Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skader som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten på grund af ekstraordinære forhold hindres i at opfylde nærværende aftale (force majeure). Force majeure situationer er bl.a. krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, import- og eksportreguleringer, virusangreb samt andre uforudsete omstændigheder, som parten ikke ved rimelige foranstaltninger kan forhindre.

§6 Krænkelse af tredjemandsrettigheder
Stk.1 Garanti: Logica garanterer, at Produktet ikke krænker tredjemands rettigheder,
herunder patenter og ophavsrettigheder.
Stk.2 Rapportering og forligsdrøftelser: Rejser tredjemand krav mod Licenstager
med påstand om krænkelse af tredjemands ret ved Logicas leverancer til Licenstager,
skal Licenstager skriftligt meddele Logica dette. Logica overtager derefter hele sagen
og alle dermed forbundne omkostninger, og gennemfører efter eget valg f.eks. forligsforhandlinger, retslige skridt m.v.
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Stk.3 Holde skadesløs og afhjælpe mangel: Leverandøren skal holde Licenstager
skadesløs i forbindelse med sådanne krav fra tredjemand, herunder for advokatudgifter samt nødvendige og uomgængelige omkostninger, erstatning og andet, der
måtte blive tilkendt en sagsøger, dog under hensyn til §5 stk. 2.
Krænker Leverandøren tredjemands ret, kan Leverandøren afhjælpe manglen ved enten at ændre/erstatte sine ydelser så Kontrakten opfyldes, eller uden varsel at ophæve
nærværende licensaftale og straks tilbagebetale den af Licenstager betalte licensafgift. §3, stk. 9 finder herefter anvendelse.
Udover ovenstående kan Licenstager ikke gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser
gældende, herunder erstatning, som følge at krænkelse af tredjemands rettigheder.
Stk.4 Forbehold: Ovenstående indeståelse forudsætter, at Licenstager yder Leverandøren sædvanlig og rimelig assistance med information til sagens rette føring. Enhver ændring af Produktet foretaget af enhver anden end Logica gør foranstående indeståelse ugyldig på enhver del af Produktet, som er ændret eller berørt af en sådan
ændring. Indeståelsen bortfalder desuden såfremt krænkelseskravet er opstået som
følge af ulykke, misbrug eller fejlagtig brug af Produktet.

§7 Tvister
Stk.1 Dansk ret: Aftalen er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført,
gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold.
Stk. 2 Forhandling: Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om Aftalens
opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.
Stk. 3 Værneting: Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat med henvisning til stk. 2, kan tvisten indbringes for de
almindelige domstole med Sø- og Handelsretten som værneting i 1. instans.
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