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LICENSBETINGELSER 

1 Introduktion 

Licensbetingelserne indgås mellem NGAGE ApS og Kunden.  

2 Aftalens omfang 

2.1 Ophavsret 

NGAGE ApS har den fulde ophavsret til 365NGAGE modulerne inklusiv kildekode og 
dokumentationsmateriale, idet alene brugsretten overdrages til kunden. Kundens 
brugsret til modulerne er ikke tidsbegrænset, men kan opsiges jf. afsnittet omkring 
opsigelse.  

2.2 Brugsret 

Kunden har ret til at anvende de aftalte 365NGAGE moduler i det eller de selskaber som 
aftalt i aftalen. Hvis kunden opdeles eller samles med andre selskaber, skal der tegnes 
en ny aftale mellem de nye selskaber og NGAGE ApS. 

Anvendelse af 365NGAGE modulerne på test- eller preprod-miljøer er omkostningsfrit 
så længe licensaftalen for kundens produktionsmiljø er gældende.  

Kunden må ikke overdrage 365NAGE modulerne til anden 3. part uden samtykke fra 
NAGE ApS. 

2.3 Garanti 

Aftalen omfatter en 3 måneders garanti på 365NAGE modulerne regnet fra den dato 
modulerne tages i brug i produktion. I garantiperioden udbedres eller afhjælpes 
eventuelle fejl og væsentlige mangler i modulerne uden beregning. 

Efter udløb af garantiperioden udbedres eventuelle fejl og mangler i 365NGAGE 
modulerne i opdateringer af modulerne jf. punktet omkring opdateringer nedenfor.   

NGAGE ApS yder ikke garanti for problemer, som skyldes fejl i Microsofts produkter, fejl 
i Kundens it-miljø eller fejl i specialudviklet programmel, som Kunden har valgt at 
benytte i deres løsning. 

2.4 Opdatering 
NGAGE ApS garanterer ikke at nye versioner kan installeres, hvis en anden partner har 
lavet tilpasninger i løsningen eller til løsningen. NGAGE ApS indestår ikke for, at 
tilpasninger lavet af andre end NGAGE ApS kan fungere efter installation af nye 
versioner. Opgradering af Kundens løsning gennemføres efter forbrugt tid 

3 Opsigelse 
Der er 3 mdr. opsigelsesvarsel til udløb af en måned. I tilfælde af en opsigelse mister 
Kunden retten til fortsat at benytte de aftalte 365NGAGE moduler. Ingen af parterne er 
berettiget til nogen form for kompensation, herunder erstatning, i anledning af den 
anden parts opsigelse af aftalen. 



10. januar 2022  

NGAGE ApS  Andkærvej 19, 7100 Vejle  Page 2 of 2 
      CVR: 41813849 

4 Ansvar og ansvarsfraskrivelse 
Kunden er selv ansvarlig for eget IT-miljø og kan ikke gøre krav gældende mod NGAGE 
ApS vedrørende forhold, der kan tilskrives fejl og/eller mangler i dette miljø, eller fejl 
og/eller mangler i produkter, der ikke er udviklet specifikt af NGAGE ApS. Kunden kan 
endvidere ikke gøre krav gældende mod NGAGE ApS for forhold, der kan henledes til 
Kundens fejlagtige brug af modulerne eller Kundens brug i strid med dennes brugsret til 
modulerne. 

Kunden kan ikke rette krav mod NGAGE ApS for fejl ved systemet eller for tab eller 
ulempe forvoldt ved manglende systemtilgængelighed. 

Navnlig skal NGAGE ApS under ingen omstændigheder – herunder uagtsomhed – være 
ansvarlig for indirekte skade eller følgeskader (herunder tab af forventet profit, tab af 
omsætning som følge af manglende systemtilgængelighed, tabte data eller deres 
reetablering, tab af goodwill eller lignede følgeskader) i forbindelse med anvendelse af 
systemet. NGAGE ApS ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde, uanset om 
uagtsomhed kan tillægges NGAGE ApS, overskride et beløb, der svarer til den pris 
Kunden har betalt for 365NGAGE modulerne. 

5 Licens 

5.1 Betalingsplan 

Licensen for 365NGAGE modulerne afregnes forud et kvartal ad gangen.  

5.2 Pristalsregulering 
Licensafgiften pristalsreguleres hvert år den 1. januar og stiger i henhold til 
Nettoprisindekset. 

 


