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Sammenfatning af licensaftale
LEASO indgår i denne produkt-licensaftale med startdatoen 01-01-202X for at etablere alle vilkår og betingelser som
skal inkluderes med reference til alle ordreformularer udført af parterne. Hver ordreformular specificerer produktet
og dataene leveret af LEASO ApS og priserne dertilhørende.
Hver ordreformular, plus denne licensaftale, er en separat og komplet aftale, uafhængig af andre ordreformularer
parterne har udført.
I tilfælde af en konflikt mellem ordreformular og licensaftale, vil ordreformularen styre.

Parterne
Mellem
LEASO ApS
Trianglen 8C
6000 Kolding
CVR-nr.: 38112104
I det følgende kaldet LEASO og
XXX
XXXX
XXXX XXXXX
CVR-nr.: XXXXXXXX
I det følgende kaldet Licenstager
Er der indgået følgende

Produktlicens og abonnement
LEASO giver hermed Licenstager betinget, ikke eksklusiv, ikke overførlig licens til at bruge LEASOs produkter
specificeret i ordreformularen under vilkår fremlagt nedenfor samt i ordreformularen.

Periode og terminering
Perioden for hver ordreformular er fremlagt i den enkelte ordreformular. Derefter vil perioden for hver
ordreformular blive fornyet automatisk efter aftale med Licenstager samt informering af eventuelle prisændringer
(hver fornyelse vil være på et (1) år, hvis ikke andet er angivet i ordreformularen.) ved slutningen af perioden,
medmindre en part informerer den anden part senest tres (60) dage før den aktuelle periodes afslutning.
Hvis der er planlagt prisændringer før en fornyelse af ordreformularen, skal LEASO give besked (minimum per email) omkring prisændringerne en rimelig tid i forvejen. Hvis prisændringen er rimelig og i overensstemmelse med
både ordreformularen og licensaftalen, vil ordreformularen blive fornyet automatisk. Er prisændringen ekstraordinær,
skal Licenstager acceptere prisændringen før en fornyelse af ordreformularen kan finde sted. Hvis der ikke er enighed
om prisændringen mellem LEASO og Licenstager, har hver part ret til at annullere fornyelsen af ordreformularen, så
længe der bliver givet besked om dette før fornyelse skal finde sted.
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Hver part har ret til at opsige ordreformularen med tredive (30) dages varsel, dog tidligst seks (6) måneder efter
aftalens start. Der behøves ingen yderligere begrundelse for opsigelse fra den opsigende part

Pris
Den årlige pris for licensen på produktet og tilhørende moduler eller applikationer er fremlagt i ordreformularen.
Licenstager har mulighed for at tilkøbe yderligere licenser tilhørende produktet i løbet af ordreformularens
gyldighedsperiode, men vil blive opkrævet yderligere baseret på aftalt pris på tilkøbet samt den resterende
gyldighedsperiode af ordreformularen. Vilkår og betingelser i denne licensaftale er gældende for alle aftaler indgået i
tilknytning til produktet på denne vis.
Alle betalinger fremlagt i den tilknyttede ordreformular, skal betales senest tredive (30) dage efter Licenstager har
modtaget en faktura fra LEASO ApS. LEASO ApS skal fremsende fakturaer ifølge skemaet fremlagt i
ordreformularen, med første fakturas fremsendelse på startdatoen og efterfølgende hver måned.

Produktsupport
Alle licenser inkluderer support af LEASO-produktet, hvilket indebærer, hvis LEASO finder det nødvendigt,
personlig hjælp på Licenstagers lokation. Produktsupport indebærer kun support til LEASO-produktet og indeholder
ikke rådgivning eller hjælp til andre områder end LEASOs funktionalitet. Hvis support ud over den inkluderede
ønskes af Licenstager, vil Licenstager blive informeret om prisen for denne support før support gives.

Opgradering og support af produktet
Produktet udbudt til Licenstager skal altid være den nyeste version af produktet.
Alle licenser under denne aftale indeholder opdateringer vedrørende vedligeholdelse af produktet samt opgraderinger
af produktet i løbet aftalens periode. Vedligeholdelse og opgradering kan indeholde nye funktioner, værktøjer eller
ændringer i brugeroplevelse i produktet. LEASO ApS skal give besked om sådanne opdateringer til Licenstager før
hver opdatering bliver rullet ud. LEASO ApS skal informere Licenstager om eventuelle nye funktioner som kan
tilkøbes med dertilhørende pris, hvis disse ikke er inkluderet i aftalen. Disse funktioner kan tilkøbes af Licenstager
hvis det ønskes.

Produktimplementering
Licensen indeholder ikke implementering eller integration af produktet ind i Licenstagers eksisterende infrastruktur
medmindre andet er angivet i ordreformularen.

Begrænsning til produktlicensen
Licensen givet i denne aftale er en licens til LEASO til brug af Licenstagers personale og må ikke overføres eller sublicenseres til andre personer eller virksomheder. Andre betingelser og vilkår angående brug af LEASO er specificeret
i ordreformularen.
Licenstager må ikke kopiere, konvertere, dekomponere eller på anden måde ændre produktet eller dele deraf.
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Licenstager er indforstået med at LEASO-produktet samt tilhørende funktionalitet og værktøjer er ejet af LEASO.
Licenstager har eksklusive kontrol over og er ansvarlig for alt data og indhold uploadede til LEASO af Licenstager
eller på anden måde af Licenstager brug af produktet/softwaren. Licenstager er selv ansvarlig for at tilegne sig
godkendelse fra myndigheder eller privatpersoner til at opbevare og bruge data. LEASO bærer intet ansvar eller
forpligtelser i forhold til at gennemse eller godkende sådanne data.
Ved terminering af aftalen har Licenstager ret til at få udleveret alt data som Licenstager, har ejerskab over.

Tavshedspligt og fortrolighed
“Fortrolige oplysninger” betyder overordnet
1.
2.

3.

med hensyn til Licenstager, omend oplyst på skrift, mundtligt eller på anden måde, specifik information
vedrørende portefølje, aktiver, beholdning og lignende som Licenstager måtte eje;
med hensyn til LEASO omend oplyst på skrift, mundtligt eller på anden måde, information om produktet,
rådgivning, support, information om fremtidige funktioner og værktøjer, priser, vilkår, aftaler samt
information nødvendig for at tilgå produktet, og
med hensyn til begge parter, materiale og information som åbenlyst er beskrevet som fortroligt. Hver part
accepterer at tage tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortrolige oplysninger.

Ved terminering af aftalen, accepterer begge parter at slette, destruere eller tilbagelevere alle fortrolige oplysninger,
medmindre oplysningerne skal bruges til revision og lignende.

Ansvarsfraskrivelse
LEASO er ikke ansvarlig for direkte skader til Licenstager, ud over betalinger til LEASO under den tilhørende
ordreformular.
Under ingen omstændigheder kan LEASO stilles til ansvar for indirekte, tilfældige, følgende, særlige, punitive eller
ligtige skader (selvom LEASO er blevet informeret om muligheden for sådanne skader), der stammer fra aftalen, så
som men ikke begrænset til, tab af indtægter eller forventet fortjeneste eller anden tabt forretning.
De følgende underskrifter indikerer forståelse og accept af denne licensaftale af LEASO og Licenstager.

Underskrift

Underskrift

___________________________________________

___________________________________________

Stephen Ulf Berg

XXXX

Indehaver | Direktør

XXXXX

LEASO ApS

XXXXX

LICENSAFTALE - MAJ 2020

4

