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SOFTWARELICENSAFTALE -  
 
omhandlende NAVEKSA A/S produkter. 
 
Naveksa A/S tildeler slutkunden (i det følgende kaldet kunden) brugsret til at anvende Naveksa 
software, under forudsætning af accept af vilkårene i denne licensaftale.  
 
Dette er en juridisk bindende aftale mellem kunden og NAVEKSA A/S. 
 
1. Tildeling af licens 
I henhold til betingelserne i denne aftale, giver NAVEKSA A/S kunden ret til at bruge én kopi på én 
server, og det antal pc’ere der er licenseret, herunder medfølgende dokumentation.  
Der gives ikke andre rettigheder. Softwaren betegnes som værende i brug hvis den installeret på en 
server eller en pc. Det er tilladt at lave én sikkerhedskopi af softwaren. På sikkerhedskopien er du 
forpligtet til at medtage alle de oplysninger om ophavsret og lignede der findes dokumenteret på 
softwaren. NAVEKSA A/S systemer kan indgå i et udviklingsmiljø; også placeret udenfor kundens 
lokation, så længe tredjepart er informeret om betingelserne i denne aftale, og iagttager kildekodens 
indskrevne betingelser vedrørende ophavsret. 
 
2. Begrænsninger  
Softwaren og medfølgende dokumentation rummer materiale der er ophavsretsligt beskyttet. For at 
beskytte dette materiale indvilliger du på kundens 
vegne i det følgende: Hverken kundens eller en eventuel tredjepart der agerer på  kundens vegne, vil: 
(1) foretage kopiering eller reverse engineering af softwaren, (2) ændre eller fremstille afledte 
produkter af softwaren, (3) overføre softwaren eller gøre dens funktionalitet tilgængelig, helt eller 
delvist, noget sted, sælge, distribuere, udleje, lease, eller på anden måde overføre softwaren og 
tilhørende dokumentation til tredjepart.  
 
3. Ejerskab  
Softwaren er givet i licens – ikke solgt – til kunden, og må kun bruges i overensstemmelse med 
betingelserne i denne aftale. NAVEKSA A/S forbeholder sig alle rettigheder der ikke udtrykkeligt er 
tildelt kunden i denne aftale. NAVEKSA A/S beholder ejendomsretten til softwaren samt alle 
immaterielle ejendomsrettigheder indeholdt i den. NAVEKSA kan til enhver tid overføre softwaren og 
tilhørende dokumentationen til tredjepart. 
 
4. Ophør  
Denne aftale er gyldig indtil den ophæves. Ophævelse af aftale kan kun ske fra NAVEKSA’s side som 
en skriftlig begrundet mistanke om omgåelse af reglerne i denne aftale. I tilfælde af kunden opsiger 
aftalen, vil kunden fortsat kunne anvende systemet, under iagttagelse af reglerne i denne aftale.  
 
Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne aftale, vil alle rettigheder til at benytte softwaren 
automatisk ophøre, og softwaren skal enten returneres til NAVEKSA A/S, eller også skal alle kopier af 
softwaren destrueres. Overtrædelse af denne aftale indebærer bl.a. at betaling af det årlige, 
obligatoriske vedligeholdelsesgebyr ikke overholdes.  
 
Kunden kan også ophæve denne aftale når som helst, ved at destruere alle de kopier af softwaren og 
tilhørende dokumentation der er i kundens besiddelse.  
 
5. Begrænset garanti 
NAVEKSA A/S garanterer at softwaren i al væsentlighed er som beskrevet i dokumentationen. 
Systemerne har undergået en systematisk test. Såfremt en bruger af systemet finder fejl, som alene 
kan henføres til programmeringsfejl, vil disse blive udbedret uden beregning. 
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6. Vedligeholdelse 
NAVEKSA A/S leverer løbende opdateringer til det installerede software, såfremt det obligatoriske 
årlige opdateringsabonnement er betalt. Vedligeholdelsen foretages 2 Dynamics NAV versioner 
bagud. Den aktuelle NAV-version er medregnet i de 2 versioner bagud.  
 
7. BEGRÆNSNING AF ANSVAR  
NAVEKSA A/S KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR TAB AF FORTJENESTE, 
TAB AF OPLYSNINGER ELLER DATA ELLER ANDRE SÆRSKILT DOKUMENTEREDE, DIREKTE ELLER 
INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER UEGNETHED AF 
AT BENYTTE NAVEKSA A/S-PRODUKTERNE, LIGELEDES HERUNDER UAGTSOMHED OG MENNESKELIGE 
PROGRAMMERINGSFEJL. NAVEKSA A/S’S SAMLEDE ERSTATNINGSPLIGT KAN UNDER INGEN 
OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DEN FAKTISKE PRIS SOM BLEV BETALT FOR NAVEKSA A/S-
PRODUKTERNE.  
 


