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Slutbrugerlicensaftalens versionsnr.:    EULA V 6 

Ikrafttrædelsesdato for denne version af slutbrugerlicensaftalen: 19-07-2016 

Udgivelsesdato for denne version af slutbrugerlicensaftalen: 19-07-2016 

Disse licensvilkår og -betingelser gælder for alle brugere af enhver software, som udvikles eller på 

anden måde stilles til rådighed af selskabet Y SOFT CORPORATION, A.S., som er registreret i 

handelsregisteret ved den lokale domstol i Prag under Sektion B, Registreringsnr. 16279, ID-

nr.: 26197740 med registreret adresse i Prag 3, U Kněžské louky 2151/18, postnummer: 13000 

(herefter "Selskabet"), uanset softwarens leveringsmetode.  
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1.  D E F I N I T I O N E R  

1.1 Licenstager 

En person, der tildeles en bestemt Licens til 

Software, der består af moduler og/eller 

programmer (hvis de findes), defineres i: (i) det 

gældende Licenscertifikat, der er udstedt af 

Selskabet eller oprettet af Selskabets system til 

aktivering af Licens, eller (ii) udstedt på anden måde 

som fastlagt af Selskabet.  

1.2 Selskabets software 

Enhver software, som gives direkte i licens til 

Selskabet, og som Selskabet måtte give i 

underlicens til potentielle Licenstagere på baggrund 

af andre rettigheder. 

1.3 Licenssoftware 

Selskabets software, den Licens, som er tildelt til en 

bestemt Licenstager, i den version, der er gældende 

i det øjeblik, som Licensen tildeles, og i det omfang, 

den er i overensstemmelse med Licenscertifikatet 

og nærværende Slutbrugerlicensaftale. 

1.4 NFR-software 

Versioner af Selskabets software, der er mærket 

med "Not-for-resale" eller "NFR", som har den 

samme funktionalitet som Selskabets respektive 

software, men som kun må bruges til 

markedsføringsformål, herunder til præsentationer 

eller uddannelse i brugen af den pågældende 

software.  

1.5 Prøvesoftware 

En version af Selskabets software mærket med 

"Trial", som enten (i) har den fulde funktionalitet, 

men kun må bruges i en begrænset periode, eller (ii) 

som kan bruges i en ubegrænset periode, men med 

begrænset funktionalitet. Prøvesoftwaren må kun 

bruges af slutbrugere med henblik på at evaluere 

Selskabets relevante software. 

1.6 Licens 

En ikke-eksklusiv rettighed tildelt af Selskabet til 

Licenstager til at bruge Licenssoftwaren og den 

Tilhørende dokumentation til Licenstagers 

forretningsmæssige aktiviteter i henhold til 

nærværende Slutbrugerlicensaftale, og i det 

eventuelle omfang og i den periode, som fremgår af 

Licenscertifikatet.  

1.7 Outsourcinglicens 

En Licens, som giver Licenstager ret til at bruge 

Licenssoftwaren til at levere tjenester til tredjepart. 

1.8 Abonnementslicens 

En Licens, som leveres i form af et 

softwareabonnement, dvs. for en bestemt periode, 

som kan forlænges ved fortsat betaling af 

Licensgebyret. 

1.9 Licenscertifikat 

Et certifikat udstedt af Selskabet til en bestemt 

Licenstager med henblik på at tildele en Licens til 

nævnte Licenstager. Licenscertifikatet indeholder 

oplysninger om (i) datoen for Licensens udstedelse, 

(ii) de specifikke eller det specifikke antal moduler 

og programmer, der tildeles en brugsret til (f.eks. 

antal servere, klynger, terminaler og forbundne 

enheder), og andre eventuelle relevante 

licensparametre, (iii) den periode, hvor Licenstager 

har ret til at bruge den tildelte Licens, samt (iv) en 

reference til den aktuelle version af 

Slutbrugerlicensaftalen, som angiver de specifikke 

betingelser, der gælder for tildeling af Licensen til 

Licenstager. Selskabet forbeholder sig ret til 

løbende at ændre og/eller opdatere 

fremgangsmåden for udstedelse og/eller 

distribution af Licenscertifikater mht. tilgængelige 

distributionskanaler, aktivering af Licenser og 

godkendelse af Licenser. Licenscertifikater kan, 

afhængigt af aftalen mellem Licenstager/Partner og 

Selskabet, udstedes enten som fysiske dokumenter 

eller genereres via Selskabets 

licensgodkendelsessystem på baggrund af 

elektronisk aktivering af en Licens. 
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1.10 Selskabets Autoriserede partner 

Et selskab, der er autoriseret af Selskabet til at 

distribuere, implementere og vedligeholde 

Selskabets software. 

1.11 Licensgebyr 

Gebyrer, som Licenstager skal betale til Selskabet 

for Licensen enten direkte eller indirekte via en 

Autoriseret partner.  Licensgebyrernes størrelse 

fremgår af Selskabets aktuelt gældende vejledende 

prisoversigt for Licenssoftwaren, medmindre 

Licenstager og Selskabet specifikt har aftalt en 

anden beløbsstørrelse for Licensgebyret.   Enkelte 

Softwarekomponenter kan leveres gratis af 

Selskabet. 

1.12 Tilhørende dokumentation 

Alt materiale og al dokumentation i relation til 

Licenssoftwaren, herunder specifikationer, tekniske 

manualer, brugermanualer, diagrammer, 

filbeskrivelser og andre skriftlige oplysninger 

(uanset om dokumentationen er fysisk eller 

elektronisk), som beskriver funktionaliteten og 

brugen af Licenssoftwaren og er offentligt 

tilgængeligt eller leveres specifikt til kunder til brug 

med den relevante Licenssoftware.  

1.13 Softwaresupport 

En valgfri tjeneste, som leveres til Licenstager af 

Selskabet eller af Selskabets Autoriserede partnere 

i henhold til en særaftale om softwaresupport.  

2.  B R U G  A F  S O F T W A R E N  

2.1 Licensens genstand  

Efter udstedelse af Licenscertifikatet eller efter 

Licenstagers accept af nærværende 

Slutbrugerlicensaftale, tildeles Licenstager Licensen 

i henhold til de i nærværende dokument nævnte 

vilkår og betingelser. 

2.2 Brugsret til Licenssoftwaren 

Selskabet erklærer, at det har ret til at tildele en 

Licens til Licenssoftwaren. De kontraherende parter 

anerkender, at Licensen ikke tildeler og ikke har til 

formål at tildele et ejerskab til Licenssoftwaren, og 

at Licenstager kun tildeles de rettigheder til 

Licenssoftwaren, som fremgår af Selskabets 

aktuelle Slutbrugerlicensaftale. 

Såfremt softwareprodukter tilhørende 

tredjeparter, som kan være underlagt særlige 

licensvilkår (det være sig programbiblioteker, dele 

af softwareværktøjer osv.), udgør en del af 

Selskabets software, skal Selskabet som minimum 

tildele Licenstager en simpel ikke-eksklusiv og ikke-

overdragelig ret til at bruge nævnte softwarepakker 

for at betjene Licenssoftwaren i henhold til 

vilkårene og i det omfang, det er angivet i de af 

Tredjeparters dokumenter indeholdende vilkår og 

betingelser for Softwaren, som udgør en integreret 

del af Slutbrugerlicensaftalen. Der er adgang til 

sådanne dokumenter via: 

https://www.ysoft.com/en/support-services/third-

party-software-terms-and-conditions.  

2.3 Licensens begrænsede gyldighed, 

tilbagekaldelse og deaktiveringskode  

Indtil Selskabet modtager det fulde Licensgebyr fra 

Licenstager for Licensen, har Licenstager kun en 

midlertidig ret til at bruge Licenssoftwaren, der er 

betinget af korrekt og rettidig betaling af 

Licensgebyret (såfremt et gebyr for Software er 

forfaldent), og Selskabet har efter eget skøn ret til 

at håndhæve brugsrettens midlertidige og 

betingede karakter gennem relevante tekniske 

foranstaltninger, herunder aktivering af en 

deaktiveringskode (som angivet nedenfor) i 

Licenssoftwaren.   

Selskabet har også ret til at opsige Licensen med 

øjeblikkelig virkning, hvis Licensgebyret for brugen 

af Licenssoftwaren (såfremt et gebyr er forfaldent), 

uanset grund, ikke indbetales på Selskabets 

bankkonto inden den angivne forfaldsdato og med 

det fulde beløb.  I dette tilfælde skal Licenstager 

gøre følgende: (i) returnere eventuel Tilhørende 

https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
https://www.ysoft.com/en/support-services/third-party-software-terms-and-conditions
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dokumentation til Licenssoftwaren samt eventuelle 

medier med installationsfiler, (ii) skriftligt bekræfte 

og på Selskabets anmodning fremlægge 

dokumentation for, at eventuelle installationsfiler 

eller backupinstallationsfiler til Licenssoftwaren er 

blevet destrueret, (iii) ikke bruge Licenssoftwaren 

på nogen måde og (iv) give Selskabets 

repræsentanter adgang til at kontrollere, at disse 

forpligtelser er blevet opfyldt. 

Licenssoftwaren indeholder muligvis 

computerkode til automatisk deaktivering af 

funktionalitet eller adgang til at bruge 

Licenssoftwaren eller dele heraf.  En sådan 

aktiveringskode aktiveres muligvis, hvis: (i) 

Selskabet ikke modtager betaling for det fulde 

Licensgebyr (såfremt et gebyr er forfaldent), (ii) 

Selskabet nægtes rimelig adgang til 

Licenssoftwaren i forbindelse med en eventuel 

periodisk nulstilling af koden, (iii) Licenstager har 

misligholdt denne Slutbrugerlicensaftale, eller (iv) 

Licensen opsiges eller udløber. 

2.4 Licensens ikke-overdragelige karakter 

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af 

nærværende Slutbrugerlicensaftale, tildeles 

Licensen til Licenssoftwaren til Licenstager 

udelukkende til dennes interne forretningsformål. 

Uden Selskabets forudgående skriftlige tilladelse 

har Licenstager ikke ret til vederlagsfrit eller på 

baggrund af en modydelse eller betaling at tildele 

rettigheder eller forpligtelser i relation til den 

tildelte Licens eller til at udlåne, udleje eller tildele 

en underlicens til eller på anden måde overdrage 

Licenssoftwaren eller bruge Licenssoftwaren som 

garantistillelse eller sikkerhed for Licenstagers egne 

eller en anden eventuel persons forpligtelser.  

2.5 Ændringer til Licensen 

Licenstager har ikke ret til at bruge Selskabets 

software uden for rammerne af den tildelte Licens 

(f.eks. ved at involvere flere brugere, terminaler 

eller servere) eller til at bruge Licensen på en måde, 

som ikke fremgår af denne Slutbrugerlicensaftale 

(f.eks. som terminallicens for servere), uden 

forudgående skriftlig tilladelse (eller elektronisk 

tilladelse, hvis der benyttes elektronisk 

licensaktivering) fra Selskabet (som dermed udvider 

Licenscertifikatets omfang) og uden betaling af 

ekstra Licensgebyrer baseret på Selskabets gyldige 

prisliste. Såfremt Licenstager uden Selskabets 

forudgående skriftlige tilladelse bruger Selskabets 

software eller dele heraf på en måde eller i et 

omfang, som ikke er tilladt i henhold til denne 

Slutbrugerlicensaftale, skal Licenstager betale 

Selskabet en kontraktmæssig bod svarende til to 

gange det Licensgebyr, som Licenstager skulle have 

betalt for de nødvendige Licenser til at bruge 

Selskabets software til det formål, som den aktuelle 

uberettigede brug dækker over. Betaling af den 

angivne kontraktmæssige bod påvirker ikke 

Selskabets ret til at opsige gyldigheden af en 

eventuel Licens, som Licenstager måtte være blevet 

tildelt, uden at Licenstager er berettiget til 

tilbagebetaling eller godtgørelse for eventuelle 

tidligere betalte Licensgebyrer. 

2.6 Kopiering af Licenssoftwaren  

Licenstager har kun ret til at tage én sikkerhedskopi 

af installationsdiskene/-filerne til Licenssoftwaren, 

medmindre Selskabet på baggrund af en begrundet 

anmodning giver tilladelse til at oprette flere kopier. 

Licenstager må ikke bruge sikkerhedskopien af 

Licenssoftwaren til sine almindelige aktiviteter, 

herunder til uddannelses- eller 

demonstrationsformål. Licenstager accepterer at 

ville mærke sikkerhedskopien med en formulering 

om Selskabets immaterielle rettigheder og en 

tydelig angivelse af, at der er tale om en 

sikkerhedskopi, samt med identificerende etiketter, 

som angiver Licensens gyldighedsperiode. 

Licenstager har ikke ret til at oprette andre kopier 

af Licenssoftwaren ud over sikkerhedskopien 

uanset formål. 

2.7 Ændring af licenssoftwaren 

Licenstager må ikke foretage reverse engineering, 

dekompilering eller disassemblering af 

Licenssoftwaren eller anden eventuel software 

tilhørende Selskabet eller udlede kildekoden til 

Licenssoftwaren eller anden eventuel software 
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tilhørende Selskabet, og hvor en sådan 

begrænsning ikke er tilladt i henhold til gældende 

lov, må det nævnte kun udføres i det omfang og 

med det formål, der kræves af den gældende lov. 

2.8 Krænkelse af rettigheder i relation til 

Licenssoftwaren  

Licenstager er forpligtet til straks at informere 

Selskabet om eventuelle krænkelser af Selskabets 

rettigheder til Selskabets software, herunder 

særligt Licenssoftwaren, som Licenstager måtte få 

kendskab til, og til at yde rimelig hjælp til Selskabet 

med udfærdigelsen af Selskabets krav vedrørende 

de krænkede rettigheder til Selskabets software. 

2.9 Garanti 

Selskabet garanterer, at Licenssoftwaren i en 

periode på 90 dage fra installationen fungerer i 

overensstemmelse med den Tilhørende 

dokumentation, forudsat i) at softwarens 

funktionsmåde ikke er i konflikt med andre 

programmer, som bruges af Licenstager eller i 

Licenstagers IT-miljø, ii) at den bruges i 

overensstemmelse med den Tilhørende 

dokumentation, og iii) at den installeres korrekt af 

en person med de relevante færdigheder (dvs. en af 

Selskabets teknikere eller en af Selskabets 

Autoriserede partnere) og iv) bruges korrekt i 

overensstemmelse med specifikationen og 

Licenssoftwarens formål.  

Licenssoftwaren er et opdateret produkt, som er 

udviklet til forskellige typer computerteknologi, og 

det er derfor ikke muligt at teste og overvåge alle 

potentielle anvendelser af softwaren. Licenstager 

anerkender hermed, at forskelligartetheden af 

elementer i det miljø, hvor Licenssoftwaren bruges, 

og løbende udvikling af det tekniske udstyr, hvor 

Licenssoftwaren installeres og bruges, betyder, at 

Selskabet ikke kan garantere, at Licenssoftwaren er 

fri for fejl under alle driftsforhold. Forudsat at den 

relevante Licensaftale er dækket af aktiv 

Softwaresupport (aktiveret automatisk eller som 

tilvalg), er Selskabet ikke desto mindre forpligtet til 

at yde sit bedste for at udbedre eventuelle 

registrerede fejl, uregelmæssigheder eller gentagne 

fejl, som Licenstager måtte rapportere til Selskabet, 

ved efter eget skøn og baseret på fejlens alvorsgrad 

at udsende et "hotfix" (en isoleret rettelse) eller en 

generel rettelse (kumulative opdateringer eller 

vedligeholdelsesopdateringer eller en ny version) til 

alle berettigede brugere af den relevante version af 

Licenssoftwaren. Selskabet forbeholder sig også ret 

til at håndtere garantikrav ved at tildele en Licens til 

en nyere version af Licenssoftwaren med den 

relevante funktionalitet. Support til den relevante 

version af Licenssoftwaren leveres i 

garantiperioden også via Selskabets Autoriserede 

partnere.  

Selskabet forbeholder sig hermed ret til at udsende 

lejlighedsvise rettelser til Selskabets software eller 

dele heraf for at udbedre eventuelle fejl, 

uregelmæssigheder eller begrænset funktionalitet i 

Selskabets software eller dele heraf. Licenstagers 

ret til at fremsætte krav under garantien 

forudsætter, at Licenstager installerer alle sådanne 

rettelser (kumulative opdateringer, hotfixes 

og/eller vedligeholdelsesopdateringer) i løbet af 

perioden.    

Licenstagers rettigheder under garantien bortfalder 

også, hvis Licenstager ikke yder den nødvendige 

relevante hjælp til Selskabets Autoriserede partner 

eller Selskabets repræsentant med at bestemme 

årsagen til og effekten af den påståede fejl og med 

at udbedre fejlen.  

Licenstager er forpligtet til at fremsætte garantikrav 

(dvs. krav om udbedring af fejl i Licenssoftwaren) 

gennem den Autoriserede partner, som har 

implementeret Licenssoftwaren. 

Garantien nedenfor gælder ikke for Software, der 

leveres gratis. 

2.10 Licenstagers brug af nyere 

softwareversioner 

Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af denne 

Slutbrugerlicensaftale, har Licenstager 

udelukkende ret til at bruge Licenssoftwaren i den 

version, som fremgår af Softwarecertifikatet, med 

følgende undtagelser: 
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(i) Hvis den tildelte licens er dækket af aktiv 

Softwaresupport (aktiveret automatisk eller 

som tilvalg), har Licenstager ret til at bruge nye 

versioner af Licenssoftwaren, som udgives af 

Selskabet i den aktive Softwaresupports 

løbetid. 

(ii) Hvis Selskabet har valgt at erstatte den version 

af Licenssoftwaren, som fremgår af 

Licenscertifikatet, med en ny version for at 

rette fejl i den oprindelige version, er 

Licenstager forpligtet til at bruge den nye 

version af Licenssoftwaren, som Selskabet 

leverer.  

2.11 Forpligtelser i forbindelse med brug af 

Licenssoftwaren 

Licenssoftwaren må kun bruges til Licenstagers 

aktiviteter og under Licenstagers overvågning og på 

dennes ansvar. Licenstager alene er ansvarlig for at 

(a) vurdere og evaluere effektiviteten af 

Licenssoftwaren i forhold til Licenstagers krav, (b) 

sikre, at Licenssoftwaren bruges korrekt af 

Licenstagers medarbejdere og på passende 

computerressourcer, (c) sikre, at alle 

computerprogrammer og hardware, som bruges 

sammen med Licenssoftwaren, er fri for defekter, 

som kan påvirke eller hindre Licenssoftwarens 

funktionsmåde eller brug, (d) oprette passende 

driftsovervågning og procedurer i Licenstagers 

organisation, (e) udarbejde og implementere 

fejlfindingsplaner, herunder udskiftnings- og 

beskyttelsesforanstaltninger (med løbende 

relevant sikkerhedskopiering af data, sikkerhed for 

datatrafik, databeskyttelse og redundans for 

kritiske systemer), og f) bruge softwaren i 

overensstemmelse med gældende lov om 

håndtering af personlige og/eller følsomme data.  

2.12  Ansvar 

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende 

lov, er Selskabet ikke ansvarlig for eventuelle 

direkte eller indirekte skader (herunder, men ikke 

begrænset til, skade i form af mistet forretning, 

skattebøder eller anden gæld til offentlige 

myndigheder, manglende indtjening, forringede 

forretningsrelationer og mistede eller beskadigede 

data), som Licenstager eller andre parter, som 

Licenstager leverer tjenester til, måtte lide som 

resultat af brugen af Licenssoftwaren i 

overensstemmelse med indholdet i den respektive 

Licens eller i forbindelse med brugen af 

Licenssoftwaren. Dette gælder også, selvom 

Selskabet på forhånd måtte være blevet 

underrettet om muligheden for, at en sådan skade 

kunne opstå. Selskabets erstatningsansvar i forhold 

til Licenstager eller eventuelle tredjeparter i 

forbindelse med brugen af Selskabets software eller 

et andet eventuelt erstatningsbeløb kan under 

ingen omstændigheder overstige det Licensgebyr, 

som Licenstager har betalt for at bruge 

Licenssoftwaren, og dette beløb dækker alle 

Licenstagers erstatningskrav mod Selskabet i 

relation til den tildelte Licens til Selskabets software 

eller Licenstagers brug af denne software. Selskabet 

er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader, som 

skyldes (i) aktiviteter udført af tredjepart eller 

tjenester leveret af tredjepart, (ii) brug af anden 

software eller (iii) manglende vedligeholdelse af 

Licenssoftwaren (herunder, men ikke begrænset til, 

manglende installation af tilgængelige rettelser), 

herunder eventuelle skader forårsaget af anden 

software eller tjenester leveret af Selskabets 

Autoriserede partnere. 

2.13 Licensens ikrafttrædelse og udløb  

Licensen træder i kraft på den dato, hvor 

Licenstager accepterer vilkårene i Selskabets 

Slutbrugerlicensaftale, f.eks. ved at acceptere click-

through-licensaftalen. Licensen udløber ved 

udløbet af den periode, Licensen er tildelt for. 

Selskabet har ret til at opsige Licensen, hvis 

Licenstager misligholder Selskabets 

Slutbrugerlicensaftale. Underparagraf 2.7, 2.8 og 

2.11 gælder fortsat efter licensens udløb eller 

opsigelse uanset årsag.  
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SPE CIFIKKE  LICE NSTYPE R 

Følgende specifikke bestemmelser gælder i stedet 

for de almindelige licensbestemmelser, hvor dette 

er relevant. 

3.  B R U G  A F  NFR- S O F T W A R E  

3.1 Licensgebyr  

Licensen til at bruge NFR-software tildeles 

vederlagsfrit, og Licenstager er derfor ikke forpligtet 

til at betale Selskabet et Licensgebyr for Licensen til 

at bruge NFR-software.  

3.2 Ingen garanti og ingen Softwaresupport 

Selskabet yder ingen garanti i relation til NFR-

softwaren, herunder vedrørende NFR-softwarens 

brug og funktionsmåde. Selskabet leverer ikke 

Softwaresupport til NFR-software.  

Licenstager har kun ret til at bruge NFR-softwaren i 

den version, som fremgår af Licensen, men 

Licenstager har ret til at modtage opdateringer i 

Licensens løbetid.  

3.3 Opsigelse af Licensen 

Selskabet har ret til efter eget skøn at opsige 

Licensen til at bruge NFR-software med øjeblikkelig 

virkning og uden godtgørelse til Licenstager. 

4.B R U G  A F  P R Ø V E S O F T W A R E  

 

4.1 Licensgebyr  

Licensen til at bruge Prøvesoftware tildeles 

vederlagsfrit, og Licenstager er derfor ikke forpligtet 

til at betale Selskabet et Licensgebyr for Licensen til 

at bruge Prøvesoftware.  

4.2 Ingen garanti og ingen Softwaresupport 

Selskabet yder ingen garanti i relation til 

Prøvesoftwaren, herunder vedrørende 

Prøvesoftwarens brug og funktionsmåde. Selskabet 

leverer ikke Softwaresupport til Prøvesoftware. 

Licenstager har kun ret til at bruge Prøvesoftwaren 

i den version, som fremgår af Licensen, men 

Licenstager har ret til at modtage opdateringer i 

Licensens løbetid.   

 

4.3 Opsigelse af Licensen 

Licenstager må kun bruge Prøvesoftwaren i en 

begrænset periode (typisk tre måneder), som 

angivet i det relevante Licenscertifikat. Efter 

prøveperiodens udløb har Selskabet ret til efter 

eget skøn at opsige Licensen til at bruge 

Prøvesoftwaren med øjeblikkelig virkning og uden 

godtgørelse til Licenstager, også selvom Licensen til 

at bruge Prøvesoftwaren ikke er teknisk begrænset 

til en bestemt periode som angivet i paragraf 1.5 

nedenfor. 

 

5.O U T S O U R C I N G L I C E N S  

5.1 Licenscertifikat  

Ud over de oplysninger, som er angivet i 

underparagraf 1.9 ovenfor, skal Licenscertifikatet 

indeholde oplysninger om den eller de personer, 

som Licenstager har ret til at levere tjenester til 

gennem anvendelsen af Licenssoftwaren. 

5.2  Forlængelse af Licensen  

Hvis Licensen tildeles som en Outsourcinglicens, har 

Licenstager ret til at bruge Licenssoftwaren til at 

levere tjenester til tredjeparter, men kun til de 

tredjeparter, som fremgår af Licenscertifikatet.  

5.3 Licenstagers ansvar 

Hvis Licenstager tildeles en Outsourcinglicens, har 

Licenstager det fulde ansvar for alle de handlinger, 

som fremgår af underparagraf2.11 ovenfor, i 

forhold til personer, der leveres tjenester til 

gennem anvendelse af Licenssoftwaren. 
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6.  A B O N N E M E N T S L I C E N S  

6.1 Brug af nyere versioner 

Ud over de undtagelser, som fremgår af 

underparagraf 2.10, har Licenstager også ret til at 

bruge nyere versioner af Licenssoftwaren, som 

udgives af Selskabet i 

softwareabonnementsperioden, men kun indtil 

softwareabonnementets udløb. 

6.2  Licensens løbetid og udløb 

Licensen udløber ved udløbet af Licenssoftwarens 

abonnementsperiode. Licenstager kan forlænge 

Licensen, inden den udløber, ved at betale det 

relevante Licensgebyr til Selskabet. I dette tilfælde 

forlænges Licensen med den periode, som det 

betalte Licensgebyr dækker. Licensen kan 

forlænges gentagne gange med ovenstående 

fremgangsmåde. 

 

7.D E N  E K S I S T E R E N D E  

L I C E N S T A G E R S  R E T T I G H E D E R  O G  

Æ N D R I N G E R  T I L  

S L U T B R U G E R L I C E N S A F T A L E N  

7.1 Den Licenstager, der har modtaget den eller de 

pågældende Licenser fra Selskabet før 

ikrafttrædelsesdatoen for denne version af 

Slutbrugerlicensaftalen,: 

(i) har ret til at bruge Licenssoftwaren i henhold 

til de gældende licensvilkår på tidspunktet for 

udstedelsen af den relevante licens, men 

(ii) har ret til at vælge at acceptere denne version 

ved at informere Selskabet skriftligt om sit 

ønske og sin vilje til at acceptere denne version 

af Slutbrugerlicensaftalen som bindende 

(enten direkte eller gennem en af Selskabets 

Autoriserede partnere og altid med reference 

til den aktuelle version af nærværende 

dokument).  

7.2 Licenstager har ret til at bruge Licenssoftwaren 

i henhold til de Licensvilkår 

(Slutbrugerlicensaftalevilkår), som gælder på 

tidspunktet for udstedelsen af Licenscertifikatet, 

indtil (i) for Abonnementslicenser: udløbet af 

licensperioden som angivet i Licenscertifikatet eller 

(ii) for licenser, som er købt for en angivet eller 

ubestemt periode: Licenstagers erhvervelse af en 

opgradering til Licenssoftwaren. Ved forlængelse af 

et abonnement eller opgradering af Licenssoftware 

accepterer Licenstager den Slutbrugerlicensaftale 

eller de generelle licensvilkår, der gælder på 

tidspunktet for en sådan fornyelse, forlængelse 

eller opgradering. 

 

8.  G Æ L D E N D E  L O V  O G  

J U R I S D I K T I O N ,  K O N F L I K T L Ø S N I N G  

8.1 Nærværende Slutbrugerlicensaftale er 

underlagt samt reguleret og håndhævet i 

overensstemmelse med lovene i Tjekkiet. 

8.2 Alle konflikter, der opstår som følge af og i 

relation til nærværende Slutbrugerlicensaftale, skal 

løses med endelig dom af den voldgiftsdomstol, der 

er knyttet til det tjekkiske handelskammer og 

landbrugskammer i Tjekkiet, af voldgiftsdommerne 

i overensstemmelse med voldgiftsdomstolens 

regler. Processen skal finde sted i Prag, og det sprog, 

der tales under processen, skal være engelsk. 

8.3 Nærværende Slutbrugerlicensaftale er ikke 

underlagt reglerne for konflikter i forbindelse med 

love, hverken hvad angår jurisdiktioner eller FN-

konventionerne for kontrakter vedrørende 

international varesalg. Anvendelse af sådanne 

regler er udtrykkeligt udeladt. 
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