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Præambel: 

Nærværende licensbetingelser er gældende for enhver anvendelse af softwareprogrammet Qui-

ink. herunder de forskellige moduler, udgaver og versioner. 

1. Immaterielle og materielle rettigheder 

1.1. InterConnect A/S har alle immaterielle og materielle rettigheder til Quiink, herunder den 

fuldstændige ophavsret. 

Enhver tilsidesættelse af InterConnect A/S’s rettigheder anses som væsentlig mislighol-
delse. 

1.2. Licenstager er ikke berettiget til at ændre sikkerhedskoder eller lign., herunder er licens-

tager uberettiget til at fjerne angivelser i programmet eller på de medier, som program-

met leveres, om rettighedsforhold, varemærker og andre oplysninger. 

2. Licenstagers rettigheder 

2.1. Licenstager har ret til at anvende programmet for det antal samtidige brugere, som pro-

grammet er købt til. Licenstager erhverver retten, når InterConnect A/S har modtaget be-

taling for licenserne, og nærværende licensbetingelser er accepteret. 

Brugsretten er tidsubegrænset og ikke eksklusiv. 

2.2. Licenstager er uberettiget til at overdrage licensen til tredjemand uden InterConnect 

A/S’s forudgående godkendelse. Overdragelse mellem koncernforbundne selskaber be-

tragtes som overdragelse og kræver godkendelse af InterConnect A/S. 

Programmet må dog stilles til tredjepersons rådighed, såfremt dette alene sker som led i 
outsourcing af licenstagers it-drift. 

2.3. Licenstager er alene berettiget til at kopiere programmet i forbindelse med backupformål 

samt i forbindelse med udviklings- og testformål. Herudover er licenstager ikke berettiget 

til at fremstille kopier af programmet. 

Licenstager er uberettiget til at foretage reverse engineering, disassemblering eller de-
kompilering af programmet. 
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3. Ansvar 

3.1. InterConnect A/S er ansvarlig for, at det omhandlede program fungerer i henhold til spe-

cifikationerne. 

3.2. InterConnect A/S er ansvarlig over for licenstager i henhold til dansk rets almindelige reg-

ler, dog kan InterConnect A/S ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder skader ved 

tab af forretningsfortjeneste, forretningsforstyrrelse, tab af data, tab af informationer el-

ler andre tab, der opstår ved brugen af programmet. 

4. Tredjemands rettigheder 

4.1. InterConnect A/S indestår for, at programmet ikke krænker tredjemands immaterielle 

rettigheder. Såfremt der måtte blive rejst indsigelse fra tredjemand mod licenstagerens 

anvendelse af programmet, skal licenstageren øjeblikkelig give InterConnect A/S under-

retning herom. InterConnect A/S kan herefter, hvis de vil, indtræde i sagen. 

Såfremt InterConnect A/S vælger at indtræde i sagen, er licenstager forpligtet til at accep-
tere dette mod, at InterConnect A/S bærer alle sagens omkostninger. 

4.2. Såfremt tredjemand enten ved dom eller forlig måtte få medhold i, at licenstagers anven-

delse af programmet krænker tredjemands rettigheder, kan InterConnect A/S efter eget 

valg foretage en af følgende: 

1. Indgå ny aftale med den tredjemand, som har gjort indsigelser, således at licenstager 
får ret til fortsat anvendelse af programmet. 

2. Ændre programmet, således at krænkelsen ikke længere eksisterer. 

3. Erstatte det leverede program med et andet program, der i al væsentlighed har sam-
me funktioner som det leverede program. 

4. Ophæve nærværende aftale med øjeblikkelig virkning og hermed tilbagebetale den li-
censafgift, som er betalt af licenstager. Såfremt der sker en ophævelse af aftalen, er 
licenstager forpligtet til omgående at returnere programmet og tilintetgøre al doku-
mentation herunder backup af programmet samt øjeblikkelig at stoppe med anven-
delse af programmet. Licenstager kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod Inter-
Connect A/S end krav om tilbagebetaling af licensafgiften. 
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5. Overdragelse 

5.1. InterConnect A/S er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold 

til nærværende aftale til tredjeperson. 

6. Værneting 

6.1. Evt. tvister i forbindelse med nærværende aftales forståelse og fortolkning afgøres ved 

InterConnect A/S’s værneting. 

 

 

, den         /             2008                     , den            /             2008 

 

 

 

 

 

For InterConnect A/S:   For slutkunden/forhandleren: 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

 


