
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundeaftale (dansk) 

Vikingen Financial Software AB  

Vikingen 

 

1. Denne licensaftale indgås mellem Vikingen Financial 

Software AB som licensgiver og køber som licenstager, 

herefter benævnt som Bruger. 

2. Under forudsætning af, at denne aftale accepteres, giver 

Vikingen Financial Software AB Bruger licens til at anvende 

én kopi af programpakken Vikingen. Bruger er forpligtet til 

kun at installere Vikingen på højst én computer. 

 

3. Eventuel opdatering af programmet og/eller databaser 

skal ske gennem Vikingen Financial Software AB eller 

gennem en af Vikingen Financial Software AB godkendt 

leverandør. 

4. Opdateringsafgiften betales en gang årligt. Indbetales 

beløbet ikke rettidigt, forbeholder Vikingen Financial 

Software AB sig rettigheden til at at stoppe opdateringen. 

Betales opdaterings-afgiften ikke efter betalingspåmindelse 

fra Vikingen Financial Software AB, er Vikingen Financial 

Software AB berettiget til at ophæve licensaftalen, jf. pkt. 12. 

 

5. Vikingen Financial Software AB er forpligtet til at varsle 

ændringer i opdateringsafgiften senest 45 dage før 

ikrafttræden, såfremt opdateringen finder sted gennem 

Vikingen Financial Software AB. 

 

6. Brugernavn og adgangskode er personlig, og må ikke 

overdrages til andre. Dette er ligeledes gældende for 

programmet Vikingen.  

 

7. Bruger accepterer, at Vikingen og samtlige databaser 

forbliver Vikingen Financial Software AB´s ejendom med de 

regler for anvendelse, som er beskrevet i denne licensaftale. 

Bruger forpligter sig til at overholde den til enhver tid 

gældende lovgivning for anvendelse af EDB-programmer. 

Ophavsretten til Vikingen og samtlige databaser indeholdt i 

program-pakken tilkommer Vikingen Financial Software AB. 

Dette gælder ligeledes databaser købt separat samt de data, 

Bruger senere erhverver fra Vikingen Financial Software AB 

ved opdatering eller på anden måde.  

 

8. Offentliggørelse eller distribution af udskrift eller udtræk 

af de i pkt. 7 nævnte rettigheder uanset form eller art, kendt 

eller fremtidig, er ikke tilladt uden forudgående skriftlig 

tilladelse fra Vikingen Financial Software AB, og i så fald kun 

mod betaling. Denne bestemmelse er ligeledes gældende for 

den medfølgende dokumentation, herunder manualer og 

lignende, i forbindelse med Vikingen. 

 

9. Såfremt programpakken leveres med defekte eller 

mangelfulde medier og/eller manualer, og under 

forudsætning af at Bruger reklamerer senest 2 uger efter 

levering, forpligter Vikingen Financial Software AB sig til, at 

udskifte det mangelfulde/defekte inden rimelig tid.  

 

10. Vikingen Financial Software AB eller Vikingen Financial 

Software AB ´s kontrollerede eller associerede virksomheder 

kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tab, 

som stammer eller formodes at stamme fra brugen af 

Vikingen. Dette er ligeledes gældende ved forkert brug af 

Vikingen, uanset om dette beror på fejl eller mangler ved 

Vikingen eller i den med-følgende dokumentation. Der 

henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende regler om 

force majeure. 

  

11. Enhver form for misligholdelse af licensaftalen fra 

Brugers side berettiger Vikingen Financial Software AB til 

med øjeblikkelig virkning at stoppe opdateringen af Vikingen 

og ophæve licensaftalen.  

 

12. Ophæves licensaftalen er Bruger forpligtet til at 

destruere eller tilbagelevere programmedier og manualer, 

samt at fjerne alle programversioner, databaser og data i 

øvrigt fra enhver computer, hvorpå programmet eller dele 

heraf er installeret eller forefindes. Ved ophævelsen af 

nærværende licensaftale forpligter Bruger sig til fortsat at 

overholde de dele af licensaftalen, som beskytter Vikingen 

Financial Software AB´s ejendomsret.  

 

13. Bruger kan til enhver tid opsige aftalen med virkning fra 

udløbet af igangværende opdateringsperiode. Opsigelse skal 

ske skriftligt med mindst 30 dages varsel. Ved opsigelse 

inden udløb af opdateringsperioden tilbagebetales 

opdateringsafgiften ikke, det være sig helt eller delvist.  

 

14. Vikingen Financial Software AB forbeholder sig retten til 

at opsige licensaftalen med Bruger med virkning fra udløbet 

af den igangværende opdateringsperiode. Opsigelse skal ske 

skriftligt med mindst 30 dages varsel. 

 

15. De i pkt. 12 nævnte betingelser er ligeledes gældende ved 

opsigelse. 

 


