GENERELLE AFTALEVILKÅR FOR GEOCAD A/S (REG. NR. 211.075)
1.0

Generelt

1.1

Nærværende generelle aftalevilkår for GeoCAD
A/S, (herefter benævnt ”GeoCAD”) er gældende
for enhver levering fra leveringstidspunktet af såvel specialudviklet som standardudviklet programmel (herefter benævnt ”Programmerne”) i
det omfang, nærværende generelle aftalevilkår
ikke er fraveget eller modificeret helt eller delvist
ved anden skriftlig aftale.

1.2

Ejendomsret og ophavsret.

2.1

Ejendomsretten og ophavsretten til Programmerne tilhører og vedbliver at tilhøre GeoCAD.

3.0

Brugsrettens omfang.

3.1

Kunden opnår en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv
og uoverdragelig brugsret til Programmerne.

3.2

Kunden må ikke uden GeoCADs forudgående
skriftlige samtykke kopiere Programmerne eller
dele heraf.

4.0

Overdragelse.

4.1

Kundens brugsret til Programmerne er ikkeoverdragelig, hvorfor kunden eksempelvis ikke
uden GeoCADs forudgående skriftlige samtykke
må udlåne, udleje eller overgive Programmerne
eller dele eller kopier heraf til tredjemand, hverken mod eller uden vederlag, eller på anden måde lade tredjemand bruge Programmerne eller i
øvrigt lade denne få Programmerne i sin besiddelse.
Uanset ovenstående er kunden dog berettiget til
at overdrage brugsretten til Programmerne til
tredjemand, såfremt kunden til tredjemand overdrager hele sin virksomhed. En accept af en sådan overdragelse er dog betinget af, at tredjemand påtager sig tilsvarende forpligtelser overfor
GeoCAD, som kunden har overfor GeoCAD.

5.0

Programændringer.

5.1

Kunden forpligter sig til ikke, med henblik på videresalg, at ændre helt eller delvist i Programmerne
eller lade disse kombinere med eller inkorporere i
noget andet programmel.

5.2

Tidsfrister.

6.1

Ethvert af GeoCAD meddelt tidspunkt for levering
af Programmerne er, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, ikke bindende for GeoCAD, idet det
opgivne tidspunkt kun er anslået af GeoCAD efter
bedste skøn, og som er et skøn afgivet under den
forudsætning, at kunden har opfyldt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår af eksempelvis teknisk og praktisk art, og at alle nødvendige informationer for aftalens effektuering er
kommet til GeoCADs kendskab.

6.2

Såfremt GeoCAD med en kunde udtrykkeligt har
aftalt en bindende leveringsfrist, udskydes denne
frist med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse med kunden og indtil det tidspunkt, hvor GeoCAD fra kunden har modtaget
samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer. En sådan bindende frist
for GeoCAD er betinget af, at kunden har efterlevet alle aftalte eller forudsatte vilkår.

7.0

Levering.

7.1

Levering af programmerne sker via download på
hjemmesiden www.geocad.dk. Brugernavn og
password til download fremsendes pr. e-mail til
en af kunden oplyst e-mailadresse.

8.

Forsinkelser.

8.1

Forsinkelser regnes fra leveringstidspunktet.

8.2

Såfremt der indtræder forsinkelse, er kunden berettiget til ved anbefalet brev enten at hæve kontrakten eller kræve, at GeoCAD skriftligt meddeler et tidspunkt, hvor levering kan finde sted. Hvis
kunden ikke kan acceptere det i meddelelsen angivne tidspunkt, eller hvis dette overskrides, er
kunden berettiget til at hæve aftalen uden varsel
ved anbefalet brev.

8.3

GeoCAD er berettiget til at hæve aftalen, såfremt
kunden ikke inden 3 uger efter det aftalte leveringstidspunkt er i stand til at modtage GeoCADs
ydelse.

9.0

Opdateringer.

9.1

I takt med den forventede udvikling af GeoCAD
tilbyder GeoCAD opdatering af Programmerne eller dele heraf.

9.2

Opdaterede programmer omfatter en ny version
af de oprindeligt leverede programmer.

9.3

Kunden kan sikre sig en løbende opdatering af
Programmerne ved at tegne abonnement (opdateringskontrakt) herpå. Opdateringskontrakt teg-

Al GeoCADs rådgivning, der ikke snævert relaterer sig til programmerne, er udelukkende at betragte som værende af vejledende art og kan derfor ikke påføre GeoCAD et rådgiveransvar.

2.

4.2

6.0

Alle GeoCADs forpligtelser overfor kunden, herunder et eventuelt mangelansvar, bortfalder, hvis
kunden selv har foretaget ændringer i Programmerne uden forudgående skriftlig aftale med
GeoCAD.
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nes med betaling halvårligt forud. Opdateringskontrakten kan opsiges med en frist på 3 måneders varsel til udløb enten den 30. juni eller 31.
december.
9.4

Opdateringer
leveres
via
www.geocad.dk. Se punkt. 7.1.

hjemmesiden

10.0 Mangler.
10.1 Kunden skal straks efter, at GeoCAD har afsluttet
leveringen, foretage en sådan undersøgelse af
det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver, herunder foretage en afprøvning af Programmerne med det formål af få afklaret, om
Programmerne opfylder de aftalte specifikationer.
10.2 Ved konstatering af mangler skal kunden skriftligt
overfor GeoCAD beskrive og specificere den påberåbte mangel og dennes konsekvens for kundens udnyttelse af det leverede.
10.3 Enhver reklamation over mangler skal være modtaget af GeoCAD senest 3 dage efter, at manglen
er eller burde være konstateret. For mangler, der
konstateres 6 måneder efter Programmernes levering, har GeoCAD intet ansvar.
10.4 Såfremt der er mangler, som kan gøres gældende overfor GeoCAD, er GeoCAD berettiget og
forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give kunden et forholdsmæssigt
afslag i købesummen, hvorved manglen er endeligt afhjulpet.

12.2 For enhver konsulentbistand, ydet af GeoCAD
udover de i pkt. 12.1 nævnte, faktureres kunden
særskilt.
12.3 I mangel af særskilt aftale om andet, vil kunden
blive faktureret i henhold til GeoCADs almindelige
prislister for de pågældende ydelser.
13.0 Hemmeligholdelse.
13.1 Hver af parterne forpligter sig til at hemmeligholde ethvert forhold, som de måtte få kendskab til
hos den anden part, og hvis hemmeligholdelse
ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver dem
foreskrevet af den anden part.
14.0 Force Majeure.
14.1 Parterne hæfter ikke for ikke-opfyldelse, når der
efter aftalens indgåelse indtræder omstændigheder af usædvanlig art, som forhindrer dens opfyldelse, og som parterne ikke er herre over og ej
heller kunne påregne ved indgåelsen, herunder
men ikke begrænset hertil, brand, krig, mobilisering, eller dertil svarende uforudsete militærindkaldelser, rekvirering og beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler og restriktioner af drivkraft, samt af sådanne omstændigheder følgende mangler ved, eller forsinkelser
ved, leverancer fra underleverandører.

10.5 De i pkt. 10.4 omtalte misligholdelsesbeføjelser
kan alene af kunden gøres gældende, såfremt
kundens personale har modtaget den af GeoCAD
godkendte nødvendige uddannelse til betjening
af Programmerne.

14.2 Foreligger nogen af de i pkt. 14.1 nævnte omstændigheder, er hver af parterne berettiget at
udsætte leveringen i op til 3 måneder, hvorefter
hver af parterne kan træde tilbage fra aftalen.

10.6 Reklamation over mangler må alene afgives af
personer med den af GeoCAD godkendte nødvendige uddannelse. Disse personer skal efter
endt uddannelse navngives overfor GeoCAD.

14.3 Den part, der vil påberåbe sig nogle af de i pkt.
14.1 nævnte omstændigheder, skal uden ubegrundet ophold skriftligt underrette den anden
part om dens opståen og forventede ophør.

11.0 Betalingsvilkår.

15.0 Erstatningsansvar.

11.1 Alle priser er angivet excl. moms.

15.1 I tilfælde af misligholdelse er den krænkede part
berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler.

11.2 Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter fra fakturadatoen af det til enhver
tid skyldige beløb incl. tidligere tilskrevne renter,
omkostninger m.v. med 2% pr. påbegyndt måned.

15.2 GeoCAD er ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, herunder for driftstab, tidstab, avancetab
og lignende indirekte tab.

12.0 Konsulentbistand.

16.0 Jurisdiktion.

12.1 GeoCAD påtager sig vederlagsfrit at installere
første GeoEDIT program m.v. på en ny kundes
første EDB-installation og instruere kundens personale i anvendelsen af Programmerne. Denne
instruktion, der er indeholdt i prisen for Program-

16.1 Uoverensstemmelser mellem parterne om nærværende aftalevilkårs forståelse og fortolkning
afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
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