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1. AFTALEN 

1.1. Parterne har ved særskilt dokument indgået en aftale (heri benævnt ”Aftalen”), der angiver 

(i) identitet af Licenstager, (ii) det konkrete produkt omfattet af disse Licensvilkår, (iii) de 

konkrete moduler/apps Licenstager erhverver licens til og (iv) Licenstagers vederlag. 

 

1.2. Enhver ophævelse eller opsigelse af den erhvervede licens kan kun ske på de betingelser, 

der følger af nærværende Licensvilkår. Ophævelse af disse Licensvilkår omfatter ikke licens 

til andre produkter, der er købt særskilt, som f.eks. licens til Microsoft produkter. 

 

 

2. LICENSEN 

2.1. På disse vilkår giver Abakion A/S Licenstager en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret 

(licens) til det i Aftalen anførte produkt (de konkrete moduler/apps, hvortil Licenstager til 

enhver tid måtte have opnået licens, benævnes herefter ”Produktet”). 

 

2.2. Licenstagers brug af Produktet forudsætter Licenstagers accept af disse Licensvilkår. Hvis 

Licenstager installerer Produktet eller på nogen anden vis påbegynder brug af Produktet, 

anses dette for fuld accept af disse Licensvilkår.  

 

2.3. Den løbende licens omfatter (i) den ved Aftalens indgåelse seneste version af Produktet, 

der mod løbende betaling giver, (ii) Licenstager adgang og brugsret til nye versioner af 

Produktet. 

 

2.4. Brugsretten omfatter kun selve Produktet og gælder således ikke de nødvendige Microsoft 

licenser. Licenstager kan frit erhverve licens til Microsoft produkter fra tredjemand eller 

ved særskilt aftale med Abakion A/S. 

 

 

3. BRUGSRETTENS OMFANG 

3.1. Licenstager får på Licens vilkårenes betingelser brugsret til Produktet for følgende brugere: 

 

A. Intern brug af personer ansat hos Licenstager som led i arbejde for Licenstager.  

B. Eksterne brugere, herunder Licenstagers rådgivere, dog alene som led i arbejde med 

Licenstagers data for Licenstager. 

 

3.2. Licenstager er ansvarlig for de eksterne personer, der i overensstemmelse med Licensvilkår, 

punkt 3.1 B, måtte have adgang til Produktet. 

 

3.3. Ved at installere, abonnere på eller bruge Produktet accepterer De disse vilkår (herunder 

eventuelle ændringer, som foretages af vilkårene fra tid til anden). Hvis De ikke kan 

acceptere vilkårene, må De ikke bruge Produktet. 

 

3.4. Licensmodel. Produktet er givet i licens ud fra nedenstående model:  

3.4.1. Abonnementsmodel – Med denne model har De licenseret Produktet på pr. bruger-

basis for en begrænset periode, som er yderligere beskrevet i Deres aftale med 

Deres partner.  
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3.4.1.1. Hvis Deres licens udløber eller ophører, ophører Deres ret til at bruge 

Produktet øjeblikkeligt. Hvis De fortsætter med at bruge Produktet derefter, 

kan De blive holdt ansvarlig for krænkelse af immaterielle rettigheder, hvilket 

kan resultere i, at De bliver pålagt betydelige erstatningskrav eller søgsmål. 

 

 

4. STANDARDPRODUKT OG ÆNDRINGER 

4.1. Det er Licenstagers eget ansvar at påse, at Produktet opfylder Licenstagers konkrete behov 

og krav. Abakion A/S opretholder en log, hvor den seneste leverede og godkendte version 

af Produktet er entydigt defineret. 

 

4.2. Abakion A/S’ forpligtelser efter disse Licensvilkår forudsætter, at Licenstager til enhver tid 

sørger for installation af nye releases og versioner 

 

4.3. Produktet er et standardprodukt til Microsoft online løsning Dynamics 365 Business 

Central. Anvendes Produktet som en OnPrem løsning er Abakion A/S ikke forpligtet til 

løbende at vedligeholde Produktet. 

 
4.4. Ændringer i forhold til den seneste leverede og godkendte version af Produktet sker på 

Licenstagers eget ansvar. Eventuelle analyser, tilpasninger eller anden konsulentbistand, 

der måtte blive nødvendig som følge af ændringer i (i) Licenstagers eget it-miljø, (ii) 

ændringer i Microsoft produkter, (iii) ændret brug hos Licenstager eller (iv) installation af 

nye Produkt releases og versioner, udføres således af Abakion A/S for Licenstager mod 

beregning af vederlag efter tidsforbrug. Særskilt betaling beregnes for eventuel bistand til 

migrering af tilpasninger og specialudviklinger foretaget i Licenstagers eget it-miljø ved nye 

versioner af Microsoft produkterne eller Produktet, uanset om sådanne tilpasninger 

tidligere blev udført af Abakion A/S, tredjemand eller Licenstager selv. 

 

 

5. STANDARD PRODUKT ABONNEMENT 

5.1. Opretholdelse af licensen er betinget af opretholdt produktabonnement. Udvidelse af 

Licensvilkårene omfang medfører en tilsvarende udvidelse af produktabonnementet.  

Prisen for produktabonnementet fremgår af Aftalen.  Prisen reguleres årligt. Misligholder 

Licenstager sin betaling, eller opsiger Licenstager sit abonnement, indebærer det bortfald 

af licensen.  

 

5.2. Produktabonnementet giver ret til at modtage og installere opdateringer af Produktet. 

Opdateringerne kan omfatte fejlretninger, nye/forbedrede funktioner, tilpasninger til 

gældende lovgivning og regnskabspraksis m.m. Licenstager har brugsret til opdateringerne i 

takt med, at disse frigives. Produktabonnementet giver en brugsret til opdateringerne på 

nærværende Licensvilkårs betingelser. 

 

5.3. Det er Licenstagers ansvar at foretage installation og implementering af opdateringer. 

Abakion A/S assisterer gerne Licenstager mod beregning af vederlag efter tidsforbrug. 

 

 

6. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 
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6.1. Abakion A/S har ophavsrettigheder og eventuelle øvrige immaterielle rettigheder til 

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

immaterielle rettigheder. 

 

6.2. Som konsekvens af Abakion A/S immaterielle rettigheder må Licenstager alene råde over 

Produktet på de i Licens vilkårenes beskrevne vilkår. Licenstager må ikke forære, udlåne, 

udleje, lease, 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 Licensvilkår, punkt 3.1 

B. 

 

6.3. Licenstager må ikke fjerne nogen form for varemærker, firmanavn, copyrightangivelser 

eller andre angivelser af Produktet eller Produktets ophavsmænd. 

 

6.4. Enhver tilsidesættelse af Abakion A/S immaterielle rettigheder, herunder Licenstagers 

uforsvarlige omgang med programmellet, som muliggør tredjemands krænkelse af Abakion 

A/S immaterielle rettigheder, anses som en væsentlig misligholdelse af disse Licensvilkår, 

hvilket berettiger Abakion A/S til at bringe licensforholdet til ophør med øjeblikkelig 

virkning, jf. Licens vilkårenes punkt 11.1. 

 

 

7. REVERSE ENGINEERING 

7.1. Licenstager må ikke foretage reverse engineering (oversætte Produktet fra objektkode til 

kildekode), disassemblering, dekompilation af programmet, medmindre og da kun i den 

udstrækning Licenstagers ret til sådanne handlinger følger af ufravigelige lovregler og mod 

at Abakion A/S informeres.  

 

 

8. BEGRÆNSET 6 MÅNEDERS REKLAMATIONSRET 

8.1. Abakion A/S’ ansvar for mangler, herunder eventuel pligt til at foretage afhjælpning, 

bortfalder hvis der ikke er reklameret over den pågældende mangel senest 6 måneder efter 

levering. 

 

8.2. Hvis Licenstager inden 6 måneder efter Licenstagers modtagelse af Produktet påviser, at 

selve Produktet i det væsentlige ikke fungerer i overensstemmelse med 

brugerdokumentationen, samt at afvigelsen udgør en væsentlig mangel ved Produktet (dvs. 

at én eller flere af Licenstagers centrale forretningsfunktioner ikke kan udføres idet den 

pågældende mangel gør driften af Produktet uigennemførligt), kan Abakion A/S efter eget 

valg enten: 

 

A. vederlagsfrit levere en ny version af Produktet, 

B. vederlagsfrit rette manglen ved Produktet, 

C. tilbagebetale den licensafgift, som Licenstager, faktisk har betalt for den berørte 

del af Produktet – dog således, at der sker fradrag for den nytteværdi, som 

Licenstager, har haft af Produktet i samme periode, eller 

D. tilbagebetale hele licensafgiften for den pågældende periode samt udtræde helt af 

Licensvilkår. 
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8.3. Abakion A/S opfyldelse af punkt 8.1 udgør Abakion A/S fulde forpligtelser over for 

Licenstager i tilfælde af mangler ved Produktet. Licenstager kan således ikke i forbindelse 

med mangler stille andre krav over for Abakion A/S. 

 

 

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG -BEGRÆNSNING 

9.1. Abakion A/S er i intet tilfælde uanset omstændighederne ansvarligt for indirekte tab og 

følgeskader.  

 

9.2. Abakion A/S fraskriver sig ethvert ansvar 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. Abakion A/S hæfter for produktansvar efter den til 

enhver tid gældende og ufravigelige lovgivning. 

 

9.3. I alle tilfælde er Abakion A/S samlede ansvar for tab eller skade, der opstår i anledning af 

eller i forbindelse med disse Licensvilkår eller anvendelse af Produktet, begrænset til den 

licensafgift, Licenstager faktisk har betalt for Produktet i de seneste 6 måneder før 

fremsendelse af en eventuelt berettiget reklamation. 

 

 

10. ANSVARSFRITAGELSE VED FORCE MAJEUERE M.V. 

10.1. Abakion A/S er ikke ansvarlig over for Licenstager for forhold, der ligger uden for Abakion 

A/S kontrol, og som Abakion A/S ikke ved Licensvilkårs indgåelse burde havde taget i 

betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.  

 

10.2. Uforudsigeligt svigt, forsinkede eller manglende leverancer, strejker, lockout, mangel på 

transportfaciliteter, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende begivenheder 

fritager Abakion A/S for ansvar. 

 

 

11. MISLIGHOLDELSE 

11.1. Abakion A/S er berettiget til at ophæve disse Licensvilkår, herunder produktabonnementet 

med øjeblikkelig virkning, hvis Licenstager væsentligt misligholder disse. 

 

11.2. Licenstager er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve Licensvilkårene, hvis Abakion A/S 

væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til disse Licensvilkår. 

 

11.3. Ophævelse har virkning for fremtiden. Ved ophævelse skal allerede foretagne betalinger 

ikke tilbagebetales til Licenstager. 

 

 

12. LØBETID OG OPSIGELSE 

12.1. Licensen og produktabonnementet indgås for en periode af en én (1) måned eller tolv (12) 

måneder ad gangen og faktureres forud. En periode forlænges automatisk med en ny 

periode på en én (1) måned eller tolv (12) måneder. 
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12.2. Licenstager kan opsige produktabonnementet med én (1) måneds forudgående skriftligt 

varsel ved udløb af en periode eller senest den 10. i måneden og abonnementet ophører 

ved udgangen af den pågældende periode. 

 

12.3. Abakion A/S kan til enhver tid opsige Licensvilkårene med to (2) måneders varsel.  

 

12.4. Abakion A/S er dog uanset pkt. 12.3 berettiget til at opsige produktabonnementet med 6 

måneders varsel, hvis Abakion A/S ophører med at udvikle og tilbyde opdateringer.  

 

 

13. LICENSAFTALENS OPHØR 

13.1. Ved Licensaftalens ophør uanset årsagen hertil skal Licenstager straks og uden 

kompensation afinstallere Produktet, herunder destruere alle udarbejdede kopier. 

 

 

14. BETALING 

14.1. Ved Licensaftalens indgåelse betales produktabonnementet forud for en (1) måned eller 

tolv (12) måneder til Abakion A/S. Forbliver licensen uopsagt jf. Licensvilkårene pkt. 12, 

faktureres Licenstager ca. 14 dage før periodens udløb for den kommende periode.  

 

 

15. MEDDELELSE VEDR. LICENSVALIDERING OG PRIVACY NOTICES 

15.1. Servere, hvor Produktet er installeret, kan med jævne mellemrum give oplysninger for at 

kontrollere, at Produktet er korrekt licenseret, og at perioden ikke er udløbet. Disse 

oplysninger omfatter Kunde-id’ et, produktnavnet, licensserienummer, 

produktversionsnummer og brugsdata. Aggregerede data kan bruges til at evaluere 

effektiviteten af Abakions A/S  valideringsfunktioner samt til at forbedre Produktet og den 

service Abakion A/S leverer til kunder. Ved at bruge Produktet, giver Licenstager samtykke 

til overførsel af oplysninger, beskrevet i denne paragraf. Ved Licensvilkårs ophør slettes 

kundedata. 

 

 

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 København, medmindre 

parterne kan enes om andet. 

 

16.2. Punkt 15.1 forhindrer ikke Abakion A/S i at søge eller opnå et fogedforbud eller andet 

ekstraordinært retsmiddel hos domstole med kompetence hertil. 
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Dato: ____________________________________________ 

 

Kundenavn: ____________________________________________ 

 

Underskrift: ____________________________________________ 

 

 

Dato: ____________________________________________ 

 

Abakion A/S: ____________________________________________ 

 

Underskrift: ____________________________________________ 

 

 

 

Abakion Licensvilkår version 20_2 

Abakion A/S, 15. november 2022 
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