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Velkommen til Visma websteder!  
Visma websteder kan anvendes af alle Visma Softwares kunder. Disse tjenester er af forskellig karakter,  
nogle er gratis, nogle er betalingstjenester og nogle kræver et abonnement på Visma Softwares produkter. På 
de tjenester, som indebærer omkostninger for kunden, informeres brugeren om dette inden tjenesten 
påbegyndes. Med kunden menes den juridiske eller fysiske person, som er specificeret på fakturaen fra Visma 
Software eller fra nogle af Visma Softwares partnere. 
 
Aftalen med Visma Software vil ud over disse vilkår og betingelser også indeholde bestemmelser for de  
forskellige tjenester der findes på Visma Softwares websteder. Når disse bestemmelser gælder for en tjeneste,  
vil de være tilgængelige enten i, eller gennem brugen af, tjenesten. Disse vilkår og betingelser danner sammen  
med bestemmelserne for den respektive tjeneste den juridisk bindende aftale, i det efterfølgende kaldet  
Vilkårene, mellem kunden og Visma Software  

 
I forbindelse med kundens første køb af et Visma Software produkt eller ved første registrering via 
www.visma.dk, skabes en gratis konto for kunden på Visma webtjeneste. Den første person som kundens konto 
skabes for, får rollen som administrator for kontoen. Administratoren har mulighed for at tilføje yderligere 
brugere, der skal have tilgang til de forskellige tjenester samt styre deres rettigheder.  
 
Hvis den som accepterer denne aftale ikke er den tegningsberettigede i virksomheden, så skal den  
tegningsberettigede i virksomheden orienteres om, at der er blevet oprettet en konto på Visma websteder på 
virksomhedens vegne.  
 
Visse tjenester er integreret med andre Visma Software produkter. For disse integrerede produkter gælder 
særskilte vilkår.  
 

Accept af vilkår  
For at kunne logge ind og bruge Visma websteder og tilhørende tjenester, skal du først acceptere disse  
vilkår.  
 

Person- og virksomhedsoplysninger  
Dine personoplysninger bruges kun af Visma Software og i det omfang det er nødvendigt af Visma Softwares  
underleverandører, samt i givet fald ved tilbud fra vores udvalgte samarbejdspartnere. Såfremt du ikke ønsker  
at modtage information om tilbud fra os eller vores udvalgte partnere, har du naturligvis muligheden for at 
meddele os dette.  

 
Visma Software håndterer dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser.  

 

Sikkerhed  
Du accepterer og forstår at du har ansvaret for at: 
 

 adgangskode, der benyttes til adgangskode-beskyttede dele af Visma websteder ikke må formidles 
eller videregives til uvedkommende personer. Er der en risiko for at adgangskoden er blevet 
uvedkommende personer bekendt eller at den er mistet, så er du forpligtet til straks at ændre din  
adgangskode.  

 
 med den på markedet tilgængelige teknik, forhindre at computere, operativsystemer, programmer og  

datafiler ødelægges af computervirus, trojanske heste og lignende.  
 

Brugen af Visma websteder  
Du accepterer og forstår at du har ansvaret for at: 
 

 træffe tekniske foranstaltninger (såsom at tillade e-mail fra Visma Software) for at muliggøre  
modtagelsen af information som udsendes fra Visma websteder.  
 

 tage hånd om vigtige meddelelser fra Visma Software, som kan have betydning for kundens egen  
virksomhed, samt at sørge for at Visma Software altid har opdaterede virksomhedsoplysninger (f.eks.  
CVR-nummer eller kontaktperson og e-mailadresse).  
 

 følge de systemkrav til browsere, som Visma Software anbefaler og at have den nødvendige 
internetforbindelse for adgang til webstederne og de tilhørende tjenester.  

 
 kun at bruge de tilgængelige tjenester til formål, der er tilladt i henhold til vilkår, bestemmelser og  

gældende love, forskrifter eller generelt godkendt praksis og retningslinjer.  
 

 kun at tilgå eller forsøge på at tilgå tjenesterne via den grænseflade, som Visma Software anbefaler.  
 



Information omkring hvordan kunden afslutter sin anvendelse af betalingstjenester er tilgængelig i de 
respektive tjenester.  
 

Tilgængelighed  
Visma websteder med tilhørende tjenester er normalt tilgængelige via internet døgnet rundt, syv dage om 
ugen. Visma Software og Visma Softwares underleverandører, har ret til at træffe foranstaltninger, som 
påvirker ovenstående tilgængelighed, hvis Visma Software skønner det nødvendigt af operationelle grunde, 
tekniske årsager, i forbindelse med vedligeholdelse eller af sikkerhedsmæssige grunde. Planlagte driftsstop som 
følge af systemvedligeholdelse orienteres kunden om på forhånd.  
 
Du accepterer og anerkender, at dine muligheder for at få tilgang til internet ikke kan garanteres, og at Visma  
Software ikke ansvarlig for mangler og fejl på brugerens egen internetopkobling eller i eget udstyr.  
 
Visma Software udvikler konstant sine websteder og sine tjenester for at du som bruger skal få den bedst 
mulige oplevelse. Du bekræfter og accepterer at formen og karakteren af Visma websteder kan ændres fra tid 
til anden.  
 

Visma Software rettigheder  
Visma Software har ret til med øjeblikkelig virkning, helt eller delvis at lukke for kundens tilgang til webstedet:  
 

 Hvis kunden eller brugere handler i strid med denne aftale eller de opsatte bestemmelser.  
 

 Hvis kunden er bagud med betalingen, er insolvent, er under konkurs eller på anden måde ikke kan 
overholde sine betalingsforpligtelser.  

 
Lukkes tilgangen for kunden vil eventuel forudbetaling ikke blive refunderet.  

 
Visma Software har også ret til at afslutte en specifik tjeneste, hvis denne ikke længere er tilladt i henhold til  
lovgivningen, på baggrund af beslutninger truffet af myndighederne eller hvis tjenesten udgår af sortimentet. 
 

Fakturering og betalingsvilkår  
De tjenester som har faste priser opkræves på forhånd, iht. gældende prisliste. Tjenester med variable afgifter 
faktureres samlet iht. gældende prisliste.  
 
Moms og hvis tilfældet, faktureringsgebyr pålægges alle priser. Gældende betalingsvilkår fremgår af fakturaen  
eller kan oplyses af Visma Software. Morarenten bestemmes ud fra Nationalbankens udlånsrente tillagt 
lovbestemt procenttillæg.  
 

Ophavsrettigheder  
Visma Software er ejer af alle ophavsrettigheder i forhold til Visma websteder og relaterede tjenester, eller har 
aftale med andre ophavsrettighedshavere i det omfang produktet indeholder kildekoder som Visma Software 
ikke har ophavsrettigheder til. Dette gælder også den dokumentation, både elektronisk og på tryk som tilhører 
de enkelte tjenester. Kunden må ikke foretage ændringer i produktets kode, f.eks. adskille eller dekompilere 
produktet. 
 

Information 
Visma Software annoncerer i første omgang vigtig information omkring produktet på Visma Softwares  
hjemmeside, www.visma.dk. Efter Visma Softwares valg kan information også leveres på e-mail eller  
brev. 
 

Overdragelse  
Kunden kan ikke uden skriftlig godkendelse fra Visma Software overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold  
til disse vilkår. Det samme gælder, hvis kunden fusioner eller er under konkurs.  
 
Visma Software kan overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser til et andet  
selskab i Visma koncernen.  
 

Ansvarsfraskrivelse  
Visma Software og af dem anvendte underleverandører fraskriver sig alt ansvar for personskade, tingskade 

eller økonomisk tab som direkte eller indirekte følge af Visma Softwares og af dem anvendte 
underleverandørers engagement i denne aftale. Eventuel kompensation kan aldrig blive større end den 
afregnede pris for den aktuelle tjeneste.  
 

Tavshedspligt  
Ingen af parterne må udlevere oplysninger/forretningshemmeligheder som er beskyttet i henhold til gældende  
lovgivning i andet omfang end det som er påkrævet som følge af lovmæssige ændringer, beslutninger truffet af  
myndighederne for at kunne udføre forpligtelser i henhold til denne aftale eller ved accept fra den anden part.  
Begge parter forpligter sig til at informere sine medarbejdere og/eller konsulenter herom, så at tavshedspligten  
efterleves.  
 



Ændring af vilkår  
Visma Software kan ændre i vilkårene fra tid til anden. Når der laves ændringer vil der blive informeret herom 
på Visma Softwares websteder og de opdaterede vilkår bliver tilgængeliggjort. Du forstår og accepterer at hvis 
du bruger Visma websted og tilhørende tjenester efter ændringen af vilkårene, så vil Visma Software betragte 
din fortsatte anvendelse som en accept på de opdaterede vilkår.  
 

Force majeure  
Parternes forpligtelser gælder med forbehold for hændelser uden for partnernes kontrol så som krig,  
terrorhandlinger, arbejdskonflikt, sabotage, brand, vandskade, indbrud, indgriben fra myndigheder eller 
lignende som umuliggør det for partnerne at opfylde forpligtelserne i denne aftale.  
 

Tvister  
Denne aftale er underlagt dansk ret. Tvister angående denne aftale skal indledningsvis søges løst gennem 
mægling mellem parternes udvalgte repræsentanter. Kan partnerne ikke nå til enighed afgøres tvisten ved  
Københavns byret som første instans. 


