GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER
FOR NewLogic ApS

§ 1 Anvendelse
Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende
generelle betingelser gældende for alle aftaler, tilbud,
salg og ydelser fra NewLogic ApS.

§ 2 Rettigheder
NewLogic ApS har alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten, til NewLogic ApS’ software, forretningskoncepter, løsninger, herunder mobilløsninger,
o.l. samt skriftligt materiale og rapporter udarbejdet af
NewLogic ApS.

§ 3 Anvendelse af NewLogics software
Kunden er forpligtet til alene at anvende NewLogic
ApS’ software i overensstemmelse med NewLogic ApS’
anvisninger og på en sådan måde, at der herved ikke
sker overtrædelse af forskrifter, immaterielle rettigheder og gældende lovgivning. Ved overtrædelse heraf er
NewLogic ApS berettiget til, efter forudgående varsel,
straks at opsige aftalen uden sædvanligt opsigelsesvarsel.

Kunden har ejendomsretten til egne data, der er registreret af Kunden. Såfremt der er indgået aftale med
Kunden om hosting af en løsning, har NewLogic ApS
ingen pligt til at opbevare data efter udløbet af den tilkøbte periode.

NewLogic ApS fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af Kundens data.

§ 4 Overdragelse
Kunden kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser
i henhold til aftale mellem Kunden og NewLogic ApS
uden NewLogic ApS’ skriftlige samtykke.

§ 5 Underleverandører
NewLogic ApS forbeholder sig ret til at anvende underleverandører og ret til at antage eksterne konsulenter
til opfyldelse af sine forpligtelser.

Såfremt der er indgået aftale om hosting af løsningen
hos en underleverandør, er underleverandørens til enhver tid gældende hostingvilkår gældende for Kunden
og er således en del af nærværende generelle forretningsbetingelser.

§ 6 Priser og betaling
Alle priser er angivet ekskl. moms. Priserne reguleres
efter de til enhver tid gældende regler for prisregulering i NewLogic ApS.

De fakturerede beløb forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 14 dage. Ved enhver
fremsendelse af rykkerskrivelse vil NewLogic ApS’ tilgodehavende blive tillagt et administrationsgebyr.

§ 7 Reklamationspligt, mangelsbeføjelser og erstatning
Kunden er forpligtet til umiddelbart efter at have fået
leveret en ydelse at undersøge det leverede og reklamere over umiddelbart konstaterbare fejl og mangler.
Reklamation skal ske skriftligt inden 10 hverdage fra
leveringen af ydelsen. Hvis kunden burde have opdaget manglen ved undersøgelsen, men undlader at reklamere inden 10 hverdage, kan kunden ikke senere
gøre manglen gældende.

NewLogic ApS er alene forpligtet til at erstatte Kundens tab, der er en følge af en væsentlig mangel ved
en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra
NewLogic ApS’ side, såfremt den væsentlige misligholdelse ikke er udbedret 30 kalenderdage efter, at NewLogic ApS har modtaget skriftligt påkrav om udbedring. NewLogic ApS’ erstatningspligt omfatter alene
Kundens direkte tab, og NewLogic ApS er således ikke
ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, øgede driftsudgifter, tabt avance, mistede besparelser eller udgifter vedrørende tab af data.

Denne begrænsning gælder også i tilfælde af et eventuelt produktansvar.

NewLogics samlede erstatningsansvar kan aldrig udgøre et beløb, der overstiger kontraktsummen vedrørende den leverance eller ydelse, der har givet anledning
til

tabet,

dog

højst

et

beløb

svarende

til

kr.

200.000,00.

§ 8 Tavshedspligt og reference
NewLogic ApS’ personale iagttager tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens forhold, og
NewLogic ApS pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår NewLogic ApS med
ydelsen, tilsvarende forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn
til oplysninger om ydelsen, herunder oplysninger om
de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om NewLogic ApS’ forhold.

NewLogic ApS er dog med mindre andet er skriftligt aftalt berettiget til at benytte Kunden som reference i
forbindelse med markedsføring, referencelister, mv.

§ 9 Tvist og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret.

Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, er hver af
parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen
afgjort endeligt ved voldgift ved en af det danske
voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse
med reglerne for behandling af sager ved den almindelige voldgiftsret i Danmark.
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