CONTINIA SOFTWARE A/S
SOFTWARE LICENSBETINGELSER
(MED SOFTWARE ABONNEMENT)
1.
1.1.

LICENSEN
Continia Software A/S giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en
uoverdragelig og ikke-eksklusiv løbende brugsret (licens) til det erhvervede Continia Software A/S
produkt (herefter benævnt Produktet).

1.2. Den løbende licens omfatter dels den på tidspunktet for licensaftalens indgåelse senest udarbejdede
og frigivne version af Produktet, samt et obligatorisk Software Abonnement, der sikrer licenstager
adgang og brugsret til de til enhver tid foreliggende nyeste versioner af Produktet.
1.3

Har licenstager erhvervet sig Produktet i forhold til et begrænset antal brugere tilknyttet licenstagers
ERP-system, skal licenstager til enhver tid betale i forhold til aktuelt antal brugere.
Dette gælder:
a) Licensafgiften: Fremgår det, at licenstager har øget antallet af brugere tilknyttet licenstagers ERPsystem, forpligtes licenstager til at betale en øget licensafgift. Licenstager skal betale differencen
mellem oprindeligt betalt og aktuel licensafgift.
b) Software Abonnement: Fremgår det, at licenstager har øget antallet af brugere tilknyttet
licenstagers ERP-system, forpligtes licenstager til at betale en øget afgift på sit Software
Abonnement. Licenstager opkræves abonnementsjusteringen i forbindelse med næstkommende
fakturering, jf. pkt. 4.5.

2.
2.1.

BRUGSRETTENS OMFANG
Licenstager får i licensaftalens løbetid brugsretten til følgende brugere:
a) Interne brugere hos licenstager som juridisk person. Antallet af interne brugere kan som følge af
en mellem licenstager og Continia Software A/S indgået aftale af omkostningsmæssige hensyn
være begrænset til et antal registrerede medarbejdere, et antal samtidige brugere, en fysisk
lokation m.v.
b) Eksterne brugere, herunder licenstagers rådgivere, dog alene med det formål at få adgang til at
bearbejde licenstagers data.
c) Såfremt Produktet ønskes anvendt i flere regnskaber inden for samme koncern, skal der bestilles
et regnskab (en tillægslicens) pr. CVR. nr.

2.2.

Ud over de i punkt 2.1 nævnte situationer omfatter brugsretten ikke øvrige personer, herunder
andre juridiske personer. Datterselskaber og andre koncernforbundne selskaber er ikke omfattet af
licensen, medmindre andet fremgår af en aftale med Continia Software A/S eller licenstagers
Microsoft Partner.

2.3.

Licenstager er ansvarlig for de eksterne personer, der i overensstemmelse med licensaftalens pkt. 2.1
b) måtte have adgang til Produktet.

3.
3.1.

LICENSRETTENS INDHOLD
Produktet er et standardprodukt. Det er licenstagers eget ansvar at påse, at Produktet opfylder
licenstagers konkrete behov og krav.

3.2.

Licenstagers ændringer og tilpasninger i Produktet må alene finde sted i det omfang, at det absolut
er påkrævet, for at licenstager kan udøve sin brugsret.
Ændringer i Produktet foretages på licenstagers eget ansvar, og driftsforstyrrelser forårsaget af disse
ændringer er Continia Software A/S uvedkommende.

4.
4.1.

SOFTWARE ABONNEMENT
Abonnement på løbende opdateringer af Produktet (Software Abonnement) er en obligatorisk del af
licensaftalen med Continia Software A/S.
Software Abonnementet kan ikke fravælges af licenstager.

4.2.

Software Abonnement omfatter alle de dele (moduler) af Produktet, hvortil licenstager har licens.
Udvidelse af licensaftalens omfang medfører en tilsvarende udvidelse af Software Abonnementet.

4.3.

Software Abonnementet giver licenstager en brugsret til opdateringerne på vilkårene i nærværende
licensbetingelser.

4.4.

Opdateringerne kan omfatte fejlretninger, nye/forbedrede funktioner, tilpasninger til gældende
lovgivning og regnskabspraksis m.m.
Licenstager har brugsret til opdateringer i takt med, at disse frigives.

4.5.

Opdateringerne leveres og faktureres gennem den Microsoft Partner, som er tilknyttet licenstager.
Det er licenstagers eget ansvar at foretage implementering af de opdaterede versioner af Produktet.
Prisen for Software Abonnementet fremgår af Continia Software A/S’ prisliste.

5.
5.1.

KOPIERING
Licenstager må alene foretage kopiering Produktet, såfremt det tjener følgende formål:
a)

Kopierne anvendes til arkivering eller sikkerhedsformål

b)

Kopierne anvendes til brug for installation af Produktet

c)

Ufravigelige lovregler foreskriver licenstagers ret til kopiering

5.2.

De kopier, der tages i henhold til punkt 5.1, er omfattet af nærværende licensbetingelser.

6.
6.1.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Continia Software A/S har de fuldstændige ophavsrettigheder og eventuelle immaterielle rettigheder
til Produktet.

6.2.

Produktet er omfattet af ophavsretsloven og af internationale konventioner om immaterielle
rettigheder.

6.3.

Som konsekvens af Continia Software A/S’ immaterielle rettigheder må licenstager alene råde over
Produktet på de i licensbetingelserne beskrevne vilkår. Licenstager må under ingen omstændigheder
udlåne, udleje, sælge, pantsætte eller på anden måde overdrage Produktet eller rettighederne hertil.
Licenstager må ej heller sætte tredjemand i stand til at benytte eller råde over Produktet,
medmindre det sker i overensstemmelse med aftalens punkt. 2.1 litra b).

6.4.

Licenstager må ikke fjerne nogen form for varemærker, firmanavn, copyrightangivelser eller andre
angivelser af Produktet eller Produktets ophavsmænd.

6.5.

Enhver tilsidesættelse af Continia Software A/S’ immaterielle rettigheder, herunder licenstagers
uforsvarlige omgang med programmellet, som muliggør tredjemands krænkelse af Continia Software
A/S’ immaterielle rettigheder, anses som en væsentlig misligholdelse af disse licensbetingelser,
hvilket berettiger Continia Software A/S til at bringe licensforholdet til ophør med øjeblikkelig
virkning jf. licensbetingelsernes pkt. 11.1.

7.
7.1.

REVERSE ENGINEERING
Licenstager må ikke foretage reverse engineering (oversætte Produktet fra objektkode til kildekode),
disassemblering, dekompilation af programmet, medmindre og da kun i den udstrækning sådanne
handlinger er tilladt i henhold til ufravigelige lovregler.

8.
8.1.

GARANTI
Såfremt licenstager inden for en periode på 6 måneder efter licenstagers godkendelse af disse
licensbetingelser påviser, at Produktet i det væsentlige ikke fungerer i overensstemmelse med
brugerdokumentationen, og at der er væsentlig fejl i Produktet (dvs. fejl, der er karakteriseret ved, at
én eller flere af licenstagers centrale forretningsfunktioner ikke kan udføres på grund af, at den
pågældende fejl gør driften af Produktet uigennemførligt), kan Continia Software A/S efter eget valg
enten:
a)

Vederlagsfrit levere en ny version af Produktet uden fejl

b)

Vederlagsfrit rette fejlen

c)

Tilbagebetale den licensafgift, som licenstager faktisk har betalt for Produktet i perioden efter
reklamationen er modtaget hos Continia Software A/S – dog således, at der sker fradrag for den
nytteværdi, som licenstager har haft af Produktet i samme periode.

d)

Udtræde af licensaftalen

8.2.

Continia Software A/S’ opfyldelse af forpligtelserne i henhold til punkt 8.1 udgør Continia Software
A/S’ fulde forpligtelser over for licenstager i tilfælde af fejl og mangler ved Produktet. Licenstager kan
således ikke stille øvrige krav over for Continia Software A/S som følge af sådanne fejl.

8.3.

Continia Software A/S’ forpligtelser efter punkt 8.1 gælder ikke, hvis fejl i Produktet opstår som følge
af en ulykke, misbrug eller licenstagers eller nogen, for hvem licenstager bærer ansvaret, fejlagtige
brug af Produktet.

9.
9.1.

ANSVARSBEGRÆNSNING
Continia Software A/S er i intet tilfælde uanset omstændighederne ansvarlig for tab af forventet
fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data, eller nogen anden form for indirekte
konkret dokumenteret hændeligt tab eller følgetab, der opstår i anledning af, eller i forbindelse med,
licenstagers udnyttelse af Produktet.
Continia Software A/S hæfter for produktansvar efter den til enhver tid gældende og ufravigelige
lovgivning.

9.2.

I alle tilfælde er Continia Software A/S’ samlede ansvar for tab eller skade, der opstår i anledning af
eller i forbindelse med disse licensbetingelser eller anvendelse af Produktet, begrænset til den
licensafgift, licenstager faktisk har betalt for Produktet i de seneste 12 måneder før fremsendelse af
eventuelt berettiget reklamation.

10. FORCE MAJEUERE
10.1. Continia Software A/S er ikke ansvarlig over for licenstager for så vidt årsagen til fejl og deraf afledte
tab skyldes forhold, der ligger uden for Continia Software A/S’ kontrol, og som Continia Software A/S
ikke ved licensaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller
overvundet.
Uforudsigeligt svigt, forsinkede eller manglende leverancer, strejker, lockout, mangel på
transportfaciliteter, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende begivenheder fritager
således Continia Software A/S for ansvar.

11. MISLIGEHOLDELSE
11.1. Continia Software A/S er berettiget til at ophæve disse licensbetingelser, herunder Software
Abonnementet, med øjeblikkelig virkning, såfremt licenstager væsentligt misligholder disse.
11.2. Licenstager er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve licensbetingelserne, såfremt Continia Software
A/S væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne licensaftale.

12. SPLA / LEJE AF SOFTWARE
12.1. Som alternativ til selv at eje licensen, åbner Continia Software A/S muligheden for at en slutkunde
(licenstager) gennem sin Microsoft Partner kan leje Continia Software A/S’ integrationsprodukter:







Continia Payment Management (SPLA / Subscription)
Continia Collection Management (SPLA / Subscription)
Continia Document Capture (SPLA / Subscription)
Continia E-faktura (SPLA / Subscription)
Continia Document Output (SPLA / Subscription)
Continia Expense Management (SPLA / Subscription)

12.2. Continia Software A/S (SPLA) er en lejelicens, hvor der forud betales en halvårlig ydelse for hvert af
de ønskede Continia Software A/S (SPLA) moduler.
12.3. Continia Software A/S (SPLA) er inkl. opdateringsabonnement og har en bindingsperiode på
minimum 12 måneder. Herefter kan abonnementet skriftligt opsiges med minimum en måneds
varsel, til ophør ved næstkommende betalingsperiodes udløb.

13. LICENSAFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE
13.1 Licensaftalen og Software Abonnementet indgås for en 12-måneders periode og faktureres forud,
dog faktureres og forlænges Continia Software A/S (SPLA) i 6 måneders perioder. En periode
forlænges automatisk med en ny 12 måneders periode, såfremt licensaftalen ikke opsiges skriftligt af
licenstager med et varsel på 1 måned inden en ny faktureringsperiode påbegyndes.
13.2. Continia Software A/S kan til enhver tid opsige licensaftalen med 12 måneders varsel.
13.3. Continia Software A/S er dog uanset pkt. 13.2 berettiget til at opsige Software Abonnementet med 6
måneders varsel, såfremt Continia Software A/S ophører med at udvikle og tilbyde opdateringer.
Licenstager er dog fortsat bundet af licensaftalens øvrige bestemmelser, indtil licensaftalen eventuelt
opsiges af én af parterne.
Licenstager er ikke berettiget til at opsige Software Abonnementet separat.

14. LICENSAFTALENS OPHØR
14.1. I tilfælde af licensaftalens ophør, uanset årsagen hertil, skal licenstager straks og uden kompensation
afinstallere Produktet, herunder destruere alle udarbejdede kopier.

15. BETALING
15.1. Ved licensaftalens indgåelse betales licensafgift og opdateringsabonnement forud for en 12måneders periode til Continia Software A/S. Forbliver licensen uopsagt jf. licensbetingelsernes pkt.
13, faktureres licenstager ca. 1 måned før periodens udløb for den kommende 12-måneders periode.
Såfremt der er indgået en SPLA / lejeaftale jf. pkt. 12, faktureres der for den kommende 6-måneders
periode.

16. LOVVALG OG VÆRNETING
16.1. Alle tvister, der udspringer af dette licensforhold, reguleres efter dansk lov uden hensyntagen til
lovvalgsprincipper.
Tvister anlægges ved Byretten i Aalborg, medmindre parterne kan enes om andet.
16.2. Punkt 16.1 forhindrer ikke Continia Software A/S i at søge eller opnå et fogedforbud eller andet
ekstraordinært retsmiddel hos domstole med kompetence hertil.
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