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1 Abonnementets omfang 
1.1 Kunden gives en ikke-eksklusiv og uoverdragelig tidsbegrænset brugsret til EduAdm (herefter kaldet 

Løsningen). 
 

1.2 Abonnementet og brugsretten løber indtil det opsiges, med mindre der i abonnementsaftalen er af-
talt en ophørsdato. 
 

1.3 Omfanget af Kundens brugsret og tilvalgt funktionalitet i øvrigt fremgår af abonnementsaftalen. 
 

1.4 Kunden er berettiget til  

• At tilgå Løsningen via webadgang 

• At tilgå Løsningen via etablerede integrationer 

• At give adgang til Løsningen for eksterne brugere, når disse deltager i eller indgår i Kundens ar-
bejdsprocesser 

1.5 Kunden må alene anvende Leverandørens Løsning til eget brug, og brugsretten til Løsningen må 
ikke videreoverdrages, kopieres, udlejes, stilles til rådighed til andre, sublicensieres mv.  
 

1.6 Leverandøren kan løbende vedligeholde Løsningen ved at foretage opgraderinger af løsningen og 
løsningens komponenter. Opgraderinger foretages løbende af hele platformen, og Kunden kan der-
for ikke efter opgradering anvende tidligere versioner. 

2 Priser og betalingsbetingelser 
2.1 Abonnementspris fremgår af abonnementsaftalen. 

 
2.2 Alle priser er angivet ekskl. moms. Alle priser kan reguleres af Leverandøren med 3 måneders var-

sel. Priserne kan dog kun stige svarende til ændringer i nettoprisindekset.  
 

2.3 Abonnementet faktureres årligt forud (faktureringsperioden). 
 

2.4 De fakturerede beløb forfalder til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 30 dage. Ved 
enhver fremsendelse af rykkerskrivelse vil Kundens tilgodehavende yderligere blive tillagt et admini-
strationsgebyr. 

3 Rettigheder 
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3.1 Leverandøren kan frit overdrage rettigheder og forpligtelser til koncernforbundne selskaber eller an-
den tredjemand, herunder i forbindelse med eventuel fusion, virksomhedsoverdragelse, omdannelse, 
omstrukturering, kapitalforhøjelse eller lignende. 
 

3.2 Løsningen er beskyttet af ophavsretslovens regler. Leverandøren har ejendomsretten og alle imma-
terielle rettigheder til Løsningen, forretningskoncepter og lignende samt skriftligt materiale, herunder 
dokumentation, uddannelsesmateriale eller rapporter udarbejdet af Leverandøren. Dette gælder 
både nuværende som fremtidige udgivelser og versioner af ovennævnte.  
 

3.3 Kunden bevarer ejendomsretten til samtlige de data, som Leverandøren anvender og uploader i for-
bindelse med sædvanlig brug af Løsningen. Leverandøren har ikke under nogen omstændigheder ret 
til at tilbageholde Kundens data. 
 

3.4 Kunden har til enhver tid ret til udlevering af de data, Kunden har placeret i løsningen. Anmodning 
om udlevering af data sker som supporthenvendelse. Straks det er muligt eksporterer og udleverer 
Leverandøren data i en form, som aftales nærmere med Kunden. For udleveringen betales normal 
timesats for Leverandørens forbrugte tid. 
 

3.5 Leverandøren er ansvarlig for, at Løsningen ikke krænker tredjemandsrettigheder. 
 

3.6 Rejses der sag mod Kunden om krænkelse af tredjemandsrettigheder som følge af Kundens brug af 
Løsningen, er Kunden forpligtet til at give Leverandøren skriftlig meddelelse herom og lade Leveran-
døren overtage sagen, såfremt Leverandøren ønsker dette 

4 Ændring af software 
4.1 Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre sikkerheds-, adgangs- og loginmekanismer eller på an-

den måde at ændre i Løsning-softwaren.  
 

4.2 Kunden er ikke berettiget til at oversætte Løsningen fra objektkode til kildekode (reverse enginee-
ring). 

5 Reklamationsret 
5.1 Løsningen er en standardløsning, og Kunden er selv ansvarlig for, at Løsningen opfylder Kundens 

behov. 
 

5.2 Kunden er forpligtet til umiddelbart efter at have fået adgang til Løsningen at gennemgå og afprøve 
Løsningen. 
 

5.3 Hvis Kunden dokumenterer, at der er væsentlige fejl i Løsningen, skal Leverandøren enten rette fej-
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lene vederlagsfrit eller tilbagebetale den abonnementsafgift, Kunden faktisk har betalt for Løsnin-
gen. Ved væsentlige forstås en fejl, der betyder, at en eller flere af Løsningens funktioner ikke kan 
bringes til at virke. 
 

5.4 Med fejlrettelse sidestilles anvisningen af forretningsgange eller anvendelsesmåder, som bevirker, 
at fejlen ikke mere har væsentlig indvirkning på anvendelses af Løsningen. 
 

5.5 Ved brugen af løsningen kan der lejlighedsvis forekomme data og dokumenter, som ikke vil kunne 
anvendes sammen med Løsningen, uden at dette kan betragtes som en fejl. Eksempler kan være 
visse Word- eller PDF-filer, som er korrupte, indeholder adgangskoder eller på anden måde er indret-
tet, så Løsningen ikke kan håndtere dem.  

6 Ansvarsbegrænsning 
6.1 Kunden har selv ansvaret for valg, installering og brugen af Løsningen og for resultaterne af brugen. 

 
6.2 Kunden og Leverandøren kan alene kræve dokumenteret tab og omkostninger erstattet, som er en 

direkte og påregnelig følge af den anden parts væsentlige misligholdelse af aftalen. 
 

6.3 Indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tab af avance, tab af goodwill, mistet besparelser, 
tab af data, omkostninger forbundet med genskabelse af data, omkostninger til eksterne rådgivere 
eller tab af indtægter kan ikke kræves dækket under nærværende aftale. En parts samlede erstat-
ningsansvar i aftalens løbetid er endvidere begrænset til vederlaget for abonnementet til Løsningen, 
der er betalt inden for de sidste 12 måneder forud for det tidspunkt, hvor misligholdelse gøres gæl-
dende. 
 

6.4 Kunden er dataansvarlig for de data, Kunden eller Kundens brugere indtaster i en arbejdsgang i Løs-
ningen. Det er Kundens ansvar, at data registreres med rette hjemmel, data håndteres lovligt og at 
Leverandøren har modtaget de fornødne instrukser til håndtering af Kundens data. 

7 Force majeure 
7.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, herunder, men ikke 

begrænset til forsinkelse/eller mangler der kan henføres til forhold, over hvilke Leverandøren ikke er 
herre, og hvis indtræden Leverandøren ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og 
ej heller burde have undgået eller overvundet efterfølgende, herunder strejker og lockout. 

8 Aftalens varighed 
8.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og løber indtil den måtte blive opsagt 



 

 
 
 
  
A B O N N E M E N T S V I L K Å R  E D U A D M   

 

6  

af en af Parterne. 
 

8.2 Kunden kan opsige denne aftale med 1 måneders varsel til udgangen af en faktureringsperiode. 
 

8.3 Leverandøren kan opsige denne aftale med et varsel på 6 måneder til udgangen af en fakturerings-
periode. 
 

8.4 Ved ophør af denne aftale bortfalder alle Kundens rettigheder i henhold til aftalen, herunder brugs-
retten.  

9 Service level 
9.1 Løsningen har en oppetid på 99,0% målt i tidsrummet dagligt kl. 8 – 16 over en given kalendermå-

ned. 
 

9.2 Hvis oppetidsgarantien tre måneder i træk ikke opfyldes, er Kunden berettiget til at hæve aftalen og 
modtage tilbagebetaling af forudbetalt abonnementsafgift for resterende måneder.  
 

9.3 Servicering af løsningen kan gøre, at løsningen er utilgængelig uden for normal arbejdstid. Leveran-
døren bestræber sig på at varsle service med mindst 7 dages varsel. 

10 Support 
10.1 Support omfatter adgang til teknisk support i almindelig arbejdstid hverdage kl. 8.00-16.00. 

 
10.2 Support afregnes pr. 1/4 time til den gældende timepris for ydelser på løsningen. 

 
10.3 Den tekniske support er en 2. level support, idet Kunden selv varetager 1. level supporten. 

 
10.4 Adgang til teknisk support er således kun for Kundens navngivne ansvarlige for løsningen (superbru-

ger eller administrator). 

11 Referencer 
11.1 Kunden og Leverandøren må frit anvende hinanden som referencer, men må ikke anvende hinan-

dens kendetegn (logo mv.) uden forudgående godkendelse.  

12 Ændringer af abonnementsvilkår 
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12.1 Vilkårene i nærværende aftale kan ændres af Leverandøren med 3 måneders varsel. Kunden vil være 
berettiget til at opsige Aftalen fra ændringen træder i kraft samt få refunderet evt. resterende forud-
betalt abonnementsafgift Hvis Kunden ikke opsiger Aftalen inden ændringen træder i kraft kan Kun-
den ikke opsige Aftalen som følge af ændringen herefter. 

13 Persondata 
13.1 Kunden er dataansvarlig for de personoplysninger, der tilføjes Løsningen, og Leverandøren er data-

behandler for Kunden og underlagt Kundens instruktionsbeføjelser.  
 

13.2 Der indgås databehandleraftale baseret på Leverandørens standard databehandleraftale for Løsnin-
gen ("Databehandleraftalen").  
 

13.3 Kravene til Leverandørens behandling af personoplysninger, og Parternes indbyrdes forhold i rela-
tion hertil, er således reguleret i Databehandleraftalen. 
 

13.4 Leverandøren og Kunden kan påbegynde opsætningen og afprøvning af Løsningen ved Abonne-
mentsaftalens indgåelse, men Kunden kan ikke lægge persondata i Løsningen, inden Leverandørens 
Databehandleraftale for Løsningen er indgået.   
 

13.5 Bestemmelserne i Databehandleraftalen har i forhold til behandling af personoplysninger forrang. 

14 Login og it-sikkerhed 
14.1 Kunden er ansvarlig for at overholde god it-sikkerhedsskik i sin brug og administration af løsningen. 
14.2 Login til løsningen er personligt, og Kunden er ansvarlig for at sikre, at Kundens brugere af løsningen 

opbevarer og administrerer login forsvarligt. 

15 Fortrolighed 
15.1 Parterne er forpligtede til at hemmeligholde enhver oplysning om den anden Parts virksomhed eller 

forretningsforhold som en Part måtte få kendskab til i forbindelse med indgåelse af Aftalen. 
 

15.2 Undtaget herfra er hvis Parterne lovmæssigt er forpligtede til at videregive oplysninger til myndighe-
der eller andre eksterne parter.  

16 Tvister 
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16.1 Abonnementsaftalen er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres i Danmark efter dan-
ske regler ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinsti-
tut. 
 

16.2 Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Abonnementsaftalen, 
skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger 
med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i 
Parternes organisationer. 
 

16.3 Såfremt Parterne ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af 
en af Parterne i fællesskab udpeget mægler. Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal 
tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter bestemmelserne i pkt. 16.4.  
 

16.4 Tvister afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgifts-
institut". 
 
Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af 
voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, 
kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftdommer. Indklagede kan i sit svar 
komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens for-
mand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløb af fristen 
for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. 
 
Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor Leverandøren er registreret. 
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