Salgs- og leveringsbetingelser for Elogic A/S
Såfremt andet ikke er aftalt og skriftligt bekræftet af Elogic gælder „NL92, almindelige leveringsbetingelser for leverancer af
maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr" med nedenstående ændringer og tilføjelser.

Tilbud - kontraktsum

Tilbud er gældende i 30 dage fra afgivelsesdagen. Alle priser er
ekskl. merværdiafgift og fragt, der kan tilbydes som tillægsydelse.
Der tages forbehold for prisstigninger fra underleverandører samt for
ændringer i offentlige afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser og
fragtomkostninger. Samme forbehold, dog undtaget prisstigninger fra
underleverandører, gælder for en aftalt kontraktsum. Afgivne tilbud
er først forpligtende for Elogic, når Elogic ved ordrebekræftelse har
accepteret dem.

Levering

Medmindre anden leveringsklausul er aftalt og fremgår af ordrebekræftelse, sker levering ”EXW” i henhold til gældende INCOTERMS. Forsendelse sker for køberens risiko medmindre Elogic
arrangerer og afregner transport. Elogic kan efter eget valg foretage
delleverancer og delfakturering.

Leverancens omfang

Medmindre Elogic udtrykkeligt har påtaget sig et procesansvar, er
alene køberen ansvarlig for, at leverancen opfylder køberens behov.

Programmel

I det omfang programmel er en særskilt del af Elogic's leverance
eller integreret i komponenter, der indgår i Elogic's leverance,
gælder følgende bestemmelser i tilknytning til de øvrige salgs- og
leveringsbestemmelser:
Programmel og alle dertil knyttede rettigheder, herunder ophavsret, rettigheder over forretningshemmeligheder, og ejendomsret,
tilhører alene Elogic. Der er ikke i henhold til nærværende salgs- og
leveringsbetingelser overdraget nogen form for rettigheder til
programmellet bortset fra den i henhold hertil overdragne
begrænsede brugsret. Elogic meddeler hermed en tidsubegrænset, uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til programmellet.
Programmellet må alene anvendes i forbindelse med brug af de
komponenter, hvori programmellet indgår som en integreret del. Hvis
der er tale om programmel, der ikke er integreret i en komponent, må
programmellet alene lagres på harddisken på en arbejdsstation og
alene anvendes af en bruger ad gangen, medmindre andet er aftalt.
Overdragelse af programmellet eller brugsretten til tredjemand,
reproduktion, oversættelse, tilpasning, ændring, dekompilering,
reverse engineering udover som tilladt ved ufravigelig lovgivning,
omgåelse af nøgleanordninger eller autorisationskoder er ikke tilladt.
Leverancen omfatter programmellet i den på tilbudsdagen gældende
version. Elogic garanterer ikke for kompatibilitet med andre edb-systemer, herunder software eller med nye versioner af programmel.
Såfremt der i leverancen indgår programmel, som andre end Elogic
har ophavsretten til, er rettighedsindehaverens licensvilkår
gældende.

Ejendomsret og knowhow

Elogic bevarer alle rettigheder til den knowhow, som Elogic har
udarbejdet og leveret. Køberen er alene berettiget til at anvende den
pågældende knowhow i forbindelse med Elogic Systems's leverance.

Betaling

Faktura forfalder til betaling efter netto 30 dage, medmindre andet er
skriftlig aftalt. Der beregnes morarenter på 2% pr. påbegyndt måned
ved forfald. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på
grund af eventuelle modkrav, som Elogic ikke har anerkendt.

Køberens forpligtelser

Køberen er forpligtet til stedse at sørge for, at der forefindes tilstrækkelig og fuldstændig sikkerhedskopi af alle data og alle programmer
lagret på det leverede udstyr. Køberen er ansvarlig for etablering af
virusbeskyttelse af data. Såfremt data tabes, hæfter Elogic ikke for
reetablering af data, som køberen ikke har sikkerhedskopieret.
Køberen er forpligtet til selv at genskabe tabte data fra køberens
egne sikkerhedskopier. Køberen er forpligtet til at overholde
de eksportkontrolregler, der er gældende i henhold til dansk og
udenlandsk lovgivning, i det omfang leverancen eksporteres eller
reeksporteres.

Ansvar for mangler

NL92 pkt. 21-31 er gældende dog således at eventuelle krav i
medfør af pkt. 31, litra a, ikke kan overstige 15 % af kontraktsummen
samt i tillæg til pkt. 30 at uanset at bestemmelsesstedet eller leveringsstedet er udenfor Danmark f.eks. andre lande eller Grønland,
skal Køber bære Elogic’s eventuelle meromkostninger som følge af,
at materiellet befinder udenfor Danmark. Elogic fraskriver sig ethvert
ansvar for indirekte tab og andre økonomiske konsekvenstab,
herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, driftstab, mistet
produktionstid, rentetab, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm.
Elogic har ikke ansvar for om programmel, hvad enten det er
integreret i en komponent, indgår i anden leverance eller leveres
selvstændigt, opfylder brugerens konkrete eller generelle behov, eller
om brugen vil være fejlfri eller uden afbrydelse. Elogic's ansvar for
mangler ved programmel er begrænset til afhjælpning eller efter
Elogic's eget skøn genleverance af det medie, hvorpå programmellet
er leveret. Elogic's ansvar for mangler omfatter ikke fejl eller mangler
ved andres programmel, der indgår i leverancen. Elogic påtager sig
alene at videregive reklamationer over medleveret programmel til
leverandøren af dette. lnden anmodning om afhjælpning skal
køberen gennemføre de fejlfindingsprocedurer, som anvises,
ligesom køberen skal drage omsorg for beskyttelse af programmer,
data og værdier, som måtte findes. Er det solgte udstyr ændret eller
søgt serviceret af andre end Elogic eller en af denne anvist
reparatør, kan Elogic afvise at yde vederlagsfri afhjælpning. For
udstyr der indgår i byggeri i Danmark anerkender Elogic AB92 § 10,
stk. 4 og 5, hvorefter ansvar for mangler først ophører efter 5 år samt
at krav
i visse tilfælde kan gøres gældende direkte mod Elogic af senere
købere.

Produktansvar

I tillæg til det i NL92 pkt. 36 anførte skal gælde at i intet tilfælde er
Elogic ansvarlig for indirekte tab og andre økonomiske
konsekvenstab, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste,
driftstab, mistet produktionstid, rentetab, strømsvigt og udgifter til
erstatningsstrøm. Elogic har ift. NL92 pkt. 36 udvidet sit ansvar som
følge af tingsskade, herunder skade på fast ejendom, således at
Elogic hæfter for skader, som det solgte udstyr forvolder, hvis det
kan dokumenteres, at skaden alene skyldes en fejl eller
forsømmelse begået af Elogic eller andre som Elogic har ansvaret
for. Ansvaret er begrænset til den del af skadesbeløb der overstiger
DKK 100.000,- og er mindre end DKK 5 mio.

Tvister - lovvalg

Tvister afgøres efter danske regler. Elogic kan uanset
voldgiftsbestemmelsen i NL92 vælge at foretage sagsanlæg ved de
almindelige domstole.
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