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Vilkår for anvendelse af LægteDIM 
 
Licensret 
 
1. Fakturering for leverancen sker, når køber har rekvireret den fornødne licensnøgle til aktivering af 

programmet. Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaen. Er licensnøglen ikke rekvireret inden 14 dage 
efter, at køber har modtaget programmet, annulleres aftalen uden, at parterne herefter har krav på 
hinanden. Køber har ikke opnået brugsret og er derfor pligtig til at afinstallere programmet jfr. Licensret 
pkt. 2. Såfremt køber herefter ønsker at indgå en ny leveringsaftale, må dette ske i form af indgåelse af 
en ny aftale. 

 
2. Træinformation giver hermed køber en tidsubegrænset, uoverdragelig og ikke-eksklusiv ret til at anvende 

softwaren ”LægteDIM” og den dertil hørende dokumentation. Licensen omfatter alene købers eget brug af 
LægteDIM indenfor købers egen virksomhed, og køberen er således uberettiget til at overdrage/overføre 
brugsretten uanset om dette måtte ske ved salg, udleje eller udlån m.v., eller på anden måde give 
tredjemand adgang til brug af LægteDIM. Ved bortfald af brugsretten er køber pligtig til at afinstallere 
programmet.. 

 
3. Brugsretten er endvidere betinget af, at køberen betaler for licensen samt det årlige vedligeholdelses-

abonnent, se Vedligeholdelsesabonnement. Betaler køber ikke til den aftalte forfaldsdag, bortfalder 
brugsretten i sin helhed, og en evt. fortsat brug af softwaren krænker Træinformations rettigheder. Køber 
er pligtig til at afinstallere programmet jfr. Licensret pkt. 2. 

 
4. Køber er uberettiget til at ændre i LægteDIM, eller forsøge eller tillade forsøg på afkode LægteDIM, 

reverse-engineering eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller til opbygning og 
sammensætning af LægteDIM, i det omfang ufravigelige regler i ophavsretsloven ikke er til hinder herfor. 

 
5. Køber må foretage den nødvendige kopiering for at kunne anvende LægteDIM, herunder installation på 

købers udstyr. Herudover er køber berettiget til at kopiere LægteDIM med henblik på backup. Køber må 
ikke fremstille yderligere eksemplarer, og ovennævnte tilladte eksemplarer må ikke overdrages til 
tredjemand. Hvis køber sælger udstyr til tredjemand, hvorpå LægteDIM er installeret, skal køber sørge for 
at slette LægteDIM forinden overgivelse af udstyret til tredjemand. 

 
 
Vedligeholdelsesabonnement 
 
1. Ved køb af LægteDIM tegner køber automatisk et vedligeholdelsesabonnement, som dækker 

kalenderåret. Vederlag for vedligeholdelsesabonnement betales udover licensvederlaget. Betaling af 
dette abonnement sker én gang årligt iht. til gældende prisliste. 

 
2. Programvedligeholdelsen omfatter opdatering i form af ny og/eller forbedret funktionalitet, rettelser og 

opdatering iht. nye normer og standarder. 
 
3. Vedligeholdelsesabonnementet giver køber ret til at rekvirere programmet på ny ved installation på ny 

computer eller ved opdatering af eksisterende computer. 
 
4. Opdateringer frigives løbende af Træinformation, når Træinformation finder det nødvendigt og/eller 

hensigtsmæssigt, og vil være tilgængelig for køber iht. vedligeholdelsesabonnementet, ligesom der vil 
ske en løbende ajourføring af brugervejledning og anden dokumentation. 

 
5. Fakturaen for vedligeholdelsesabonnementet er forfalden iht. betalingsfrist på fakturaen. Ved forsinket 

betaling er Træinformation berettiget til at opkræve morarente fra forfaldstidspunktet med 2% pr. 
påbegyndt måned. Betales fakturaen ikke til forfaldstid, er Træinformation endvidere berettiget til uden 
varsel at tilbageholde alle fremtidige opdateringer m.v. indtil betaling er modtaget, og køber er uberettiget 
til at anvende/installere opdateringer m.v. modtaget i den ubetalte opdateringsperiode, og en 
overtrædelse af dette betragtes som væsentlig misligholdelse af licensaftalen. Ved manglende betaling 
bortfalder brugsretten iht. Licensret pkt. 2 og 3 og køber er pligtig til at afinstallere programmet. 

 



Træinformation 

 2 

6. Vedligeholdelsesabonnementet løber indtil det opsiges af en af parterne. Køber kan opsige vedlige-
holdelsesabonnementet straks eller til udløb af en vedligeholdelsesperiode. Uanset opsigelsestidspunkt 
vil indbetalt abonnementsafgift ikke blive refunderet. Træinformation kan opsige vedligeholdelses-
abonnementet med mindst 1 måneds varsel til udløb af en vedligeholdelsesperiode. Opsigelser skal være 
skriftlige. 

 
7. Hvis Træinformation ikke har modtaget købers opsigelse jf. pkt. 7 ovenfor, faktureres der ved udløb af en 

ved ligeholdelsesperiode et nyt vedligeholdelsesvederlag for endnu en vedligeholdelsesperiode på 12 
måneder. Vedligeholdelsesvederlaget er det til enhver tid gældende vederlag fastsat af Træinformation 
senest 14 dage før opsigelsesvarslet jf. pkt. 7 ovenfor. Køber kan til enhver tid ved henvendelse til 
Træinformation få oplyst det gældende vedligeholdelsesvederlag. 

 
8. Køber anbefales at følge alle Træinformations skriftlige og eventuelle mundtlige anvisninger og 

retningslinier ved implementering af opdateringer. Der er i vedligeholdelsesvederlaget ikke indeholdt 
yderligere ydelser fra Træinformation end levering af opdateringer. 

 
9. Alle punkter i nærværende vilkår, herunder bl.a. brugsret, ansvarsfraskrivelser m.v. gælder også for 

opdateringer, nye versioner m.v., som køber modtager jf. nærværende vilkår. 
 
 
Ændringer i LægteDIM 
 
1. Køber er berettiget til i købers eksemplarer at foretage de nødvendige ændringer og tilpasninger, som 

understøttes af LægteDIM, for at LægteDIM kan anvendes efter sit formål. 
 
2. Køber skal dog være opmærksom på at ændringer/tilpasninger i LægteDIM, der ikke foretages af 

Træinformation sker på købers egen risiko og medfører, at Træinformations ansvar bortfalder, ligesom 
ændringer/tilpasninger kan skabe problemer, bl.a. i form af bortfald af funktionalitet, navnlig i forhold til 
fremtidige opdateringer m.v. fra Træinformation. 

 
 
Immaterielle rettigheder 
 
1. Træinformation har alle rettigheder til LægteDIM, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærke-

rettigheder og andre immaterielle rettigheder. Enhver krænkelse af Træinformations rettigheder, 
betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende vilkår. Køber må ikke bryde eller ændre 
licenskoder, ændre/fjerne serienumre, angivelser om rettighedsforhold, varemærker og lignende. 

 
 
Tredjemandsrettigheder 
 
1. Træinformation indestår for, at LægteDIM ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. 
 
2. Såfremt tredjemand rejser indsigelser vedrørende anvendelsen af LægteDIM, skal køber omgående 

meddele dette til Træinformation. I tilfælde af en sådan meddelelse, er Træinformation forpligtet til at 
overtage sagen og enhver udgift i forbindelse med denne. Træinformation har ret til for egen regning at 
overtage sagen, herunder at varetage Træinformations interesser under en evt. retssag, samt at indgå 
forlig angående de hævdede krænkelser. 

 
3. I det tilfælde at en tredjemand måtte få medhold i, at der foreligger en krænkelse enten i form af endelig 

dom eller voldgiftsafgørelse, er Træinformation forpligtet til for egen regning at  
 

1) opnå den fortsatte ret til anvendelse af LægteDIM, eller  
2) bringe krænkelsen til ophør ved at ændre LægteDIM, eller  
3) erstat-te LægteDIM med et andet produkt, som generelt indeholder de samme funktioner som    
LægteDIM, eller  
4) uden varsel annullere nærværende vilkår og straks tilbagebetale det af køber betalte licensvederlag. 
Ved annullation af nærværende licensvilkår er køber forpligtet til at afinstallere LægteDIM og tilintetgøre 
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den originale version af LægteDIM, herunder men ikke begrænset til opdateringer, nyudgivelser og nye 
versioner, og ligeledes tilintetgøre enhver backup og/eller arkiverede kopier af samme. Udover 
ovennævnte forpligtelser påhviler der ikke Træinformation andre forpligtelser eller ansvar, og køber kan 
ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser end ovennævnte gældende som følge af krænkelse af 
tredjemands rettigheder, herunder rejse krav om erstatning, uanset graden af den udviste uagtsomhed. 

 
 
Afhjælpning 
 
1. Træinformation henleder opmærksomheden på, at det ikke er praktisk muligt at fremstille software, der 

kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer. 
 
2. Køber opfordres til at installere og afprøve LægteDIM straks efter levering. I en periode på 3 måneder 

efter levering garanterer Træinformation at kunne omlevere LægteDIM, såfremt det på grund af fejl på 
datamediet, hvorpå softwaren leveres viser sig umuligt at installere softwaren, som beskrevet i den 
medfølgende dokumentation m.v. Dette er dog ingen garanti for, at LægteDIM kan installeres, idet 
opsætningen m.v. af købers udstyr og system kan medføre vanskeligheder eller umuliggøre en egnet 
installation. 

 
3. Hvis køber skriftligt reklamerer over væsentlige fejl i LægteDIM, som medfører, at vitale funktioner i 

LægteDIM ikke kan udføres, er Træinformation i en periode på 12 måneder efter levering af LægteDIM 
forpligtet til efter eget valg enten  

 
1) uden beregning at levere en ny version af LægteDIM, eller  
2) inden rimelig tid at rette fejlen uden beregning forudsat at fejlen kan genskabes hos Træinformation 
og rettes hos Træinformation, eller  
3) at returnere det af køber betalte licensvederlag for LægteDIM, forudsat at køber sletter alle 
eksemplarer af LægteDIM. Fejlretning kan bestå i anvisninger og anbefalinger til at omgå fejlen, således 
at fejlen ikke længere har væsentlig indflydelse på købers brug af LægteDIM. 

 
4. Træinformation bestræber sig på også at afhjælpe ikke-væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder. 

Sådanne fejlrettelser m.v. vil dog alene blive udgivet i form af fremtidige opdateringer. 
 
5. Brugsretten gives til LægteDIM, som det er og forefindes og inkluderer ingen andre former for garantier, 

indeståelser, afhjælpningsrettigheder eller misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor beskrevne for 
køber. Køber kan således ikke udover ovennævnte beføjelser rejse krav mod Træinformation på grund 
af fejl og mangler i LægteDIM eller som følge af, at Træinformation ikke retter sådanne fejl og mangler 
eller at softwarens afvikling og ydeevne ikke er fri for afbrydelser eller fejl. 

 
 
Ansvar 
 
1. Køber har det fulde ansvar for anvendelse af LægteDIM og de udførte beregninger og kan ikke gøre 

Træinformation ansvarlig for tab eller anden ulempe forårsaget af programanvendelsen. 
 
2. Træinformation kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade som 

for eksempel (men ikke begrænset til) tab af forventet indtjening, tab af avance, goodwill, eller skade på 
købers data eller databaser, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte 
opstå ved brug af softwaren eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation ved softwaren.  
Det er købers ansvar at rekvirere licensnøglen rettidigt, jfr. under licensrettigheder punkt 1, ved såvel 
anskaffelse som opdatering af programmet. Er dette ikke overholdt, er Træinformation uden ansvar 
overhovedet for købers brug af f.eks. ikke opdaterede programmer eller købers brug af et gammelt 
program. 

 
 
3. Under alle omstændigheder kan Træinformations samlede erstatningsansvar for tab og skade ikke 

overstige det beløb, som er betalt i licensvederlag for LægteDIM. 
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4. Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder ligeledes produktansvar, i det omfang ufravigelige 
lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan fraskrivelse. 

 
5. Træinformation er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer 

herunder anden software eller produkter. Desuden er Træinformation ikke ansvarlig for integration af 
eller interaktion mellem LægteDIM og købers eget udstyr og softwaremiljø. 

 
6. Træinformation påtager sig intet ansvar for, at LægteDIM er kompatibelt med nye versioner, 

opdateringer m.v. af tredjepartssoftware. 
 
 
Force Majeure 
 
1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller 

indirekte følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre 
sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, 
naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb 
samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige 
foranstaltninger kan forhindre. 

 
 
Købers misligholdelse 
 
1. Misligholder køber nærværende vilkår i forbindelse med anvendelse af LægteDIM, for eksempel krænker 

Træinformations ophavsrettigheder ved at foretage eksemplarfremstilling i strid med nærværende vilkår 
eller overdrage eksemplarer af LægteDIM til tredjemand, er køber erstatningsansvarlig efter dansk rets 
almindelige regler herom. Træinformation kan endvidere ophæve købers brugsret, hvorefter køber ikke 
længere er berettiget til at anvende LægteDIM.  

 
 
Lovvalg og værneting 
 
1. Enhver tvist, som måtte udspringe af disse vilkår og købers anvendelse af LægteDIM, skal anlægges 

ved Træinformations hjemting. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret. 
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