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1 - Definitioner
II disse Generelle Vilkår og Betingelser for Webfleet Solutions samt i Bilagene for Produkter og 
Tjenester har følgende ord og udtryk den betydning, som er anført nedenfor, medmindre andet 
er specifikt angivet:

„Indbyrdes forbundne virksomheder“

betyder hvad angår en Part, en anden enhed, der kontrollerer, kontrolleres af, eller som er under 
fælles kontrol med denne Part. Begreberne “kontrol”, “kontrollerer” og “kontrolleres” betyder 
i disse definitioner det juridiske, retmæssige direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 % 
af den udstedte aktiekapital, eller mere end 50 % af stemmerettighederne eller bemyndigelsen 
til enten direkte eller indirekte at udpege medlemmer af bestyrelsen eller andet styrelsesorgan 
i en sådan enhed.

“Aktiv”

betyder et aktiv, hvilket ikke er et køretøj (f.eks. en trailer, elektrisk oplader), der skal overvåges 
af WEBFLEET-tjenesten;

“Aftale”

betyder samlet aftalen mellem Webfleet Solutions og Kunden om levering af WEBFLEET-tjenesten 
og/ eller Produkter, og består af en Ordreblanket og eventuelle bilag hertil, herunder Generelle 
Vilkår og Betingelser for Webfleet Solutions, og i det omfang, det er valgt på Ordreblanketten, 
Produkt- og/ eller Tjenestebilag.

„Kunden“

betyder den kunde, der er angivet i bestillingsformularen;

“Fortrolige Oplysninger“

betyder (I) alle oplysninger og dokumentation, der anses for at være fortrolige eller navnebeskyt-
tede på tidspunktet for videregivelse, og (II) alle oplysninger og dokumentation, der henhører 
under en af følgende kategorier: oplysninger om kunder, distributører, forhandlere, agenter eller 
brugere, økonomiske oplysninger (undtagen dem, som måtte være blevet videregivet i henhold 
til lovkrav), oplysninger om prissætning af Produkter, produktspecifikationer og design, produk-
tionsprocesser og alle andre oplysninger, som videregives af en Part, og som med rimelighed kan 
anses for at være fortrolige i det omfang, den pågældende Part behandler sådanne oplysninger 
som fortrolige eller navnebeskyttede.

“Ikrafttrædelsesdato”

den dato, der er angivet i ordreblanketten;

”Flåde”

betyder antallet af køretøjer, der skal administreres via WEBFLEET-tjenesten;

“Force Majeure”

betyder alle forhold, som er uden for den berørte Parts rimelige kontrol, og som påvirker op-
fyldelsen af Aftalen, herunder, men ikke begrænset til, længerevarende nedbrud af transport, 
telekommunikation eller elektrisk strøm, Mobile kommunikationstjenester, forsinkelse og/eller 
stilstand i leverancer fra Webfleet Solutions leverandører, ufuldstændige leverancer fra Webfleet 
Solutions leverandører, manglende mulighed for at få Produkter og/eller (tredjeparts)tjenester, 
som måtte være nødvendige for Webfleet Solutions behørige opfyldelse af Aftalen, der skyldes 
omstændigheder, som ikke med rimelighed kan tilskrives Webfleet Solutions.

„Mobilapplikation“

betyder en Webfleet Solutions-softwareapplikation, der er tilgængelig via en brugers enhed, 
og som kan gøre det muligt at indhente og overføre telematikdata og at sende og modtage 
sådanne data mellem en sådan brugers enhed og WEBFLEET Telematik Service Platform via mo-
bilkommunikationstjenester. En mobilapplikation kan anvendes i kombination med produktet, 
hvor det er relevant.

“Mindste kontraktperiode”

betyder det antal måneder, der er angivet i bestillingsformularen, begyndende på den dato, der 
er angivet i denne;

“Immaterielle rettigheder”

betyder alle opfindelser, patenter, registrerede design, designrettigheder, databaserettigheder, 
ophavsrettigheder, knowhow, varemærker (herunder varemærkerne), forretningshemmeligheder 
og andre intellektuelle ejendomsrettigheder samt ansøgninger om nogen af disse og alle ret-
tigheder eller former for beskyttelse af lignende art og med tilsvarende eller lignende virkning, 
som måtte eksistere hvor som helst i verden;

“Ordre”

betyder en ordre afgivet af Kunden vedrørende typen og mængden af Produkter, der skal leveres 
til Kunden, herunder den ønskede forventede leveringsdato og/eller abonnementer på WEB- 
FLEET-tjenesten, som Kunden skal tegne i overensstemmelse med Kontrakten;

”Ordreblanket”

betyder den ordreblanket i henhold til hvilken Webfleet Solutions vil levere og Kunden købe eller 
leje Produkter og/eller abonnere på WEBFLEET-tjenesten i overensstemmelse og/eller anvende en 
Mobilapplikation i overensstemmelse med Aftalens vilkår.

„Part/Parter“

betyder enten Webfleet Solutions eller Kunden eller begge i fællesskab.

”Produkt”

betyder en enhed, der er angivet på Ordreblankettens liste over genstande, som enten er købt 
eller lejet af Kunden, og som bruges til at modtage Telematikdata og til at sende og modtage 
disse data og andre meddelelser via Mobile kommunikationstjenester (enten automatisk i hen-
hold til en fastlagt procedure eller ved manuel indsamling af information).

„Produkt- eller tjenestebilag“

betyder de bilag, der indeholder produktets eller tjenesteydelsens specifikke vilkår, som angi-
vet på Ordreblanketten til brug sammen med disse Generelle Vilkår og Betingelser for Web-
fleet Solutions.

„Telematikdata“

betyder de data, der hentes eller opsamles af produktet og/eller Brugerens enhed, såsom f.eks. 
flådens geografiske placering, turinformation, kørselsadfærd, køreadfærd, arbejdstid, chauffø-
rens præstationer og, hvor det er relevant, alle andre data, meddelelser og videooptagelser, 
der vises på WEBFLEET-platformen for telematiktjenester;

„Område“

er det område, der er angivet i bestillingsformularen;

“Varemærker”

betyder Webfleet Solutions’ navne, varemærker og logoer (uanset om de er registreret, eller 
der er ansøgt om dem) samt alle andre navne, varemærker, logoer, design og symboler, der 
er beregnet til at blive brugt på eller i forbindelse med Produkter, Mobile Applikationer eller 
Tjenester, der leveres af Webfleet Solutions.

“Bruger”

betyder en person, der er autoriseret af Kunden til at bruge WEBFLEET-tjenesten og/eller en 
Mobil Applikation;

„Brugerens enhed“

betyder en mobiltelefon, tablet eller anden bærbar enhed med lignende funktioner.

„Køretøj“

betyder det enkelte køretøj eller det enkelte aktiv, der skal administreres via WEBFLEET-tjenest-
en, som Kunden har anmodet om i overensstemmelse med Aftalen;

“Webfleet Solutions”

Webfleet Solutions Sales B.V., et privat selskab med begrænset ansvar, der er oprettet i hen-
hold til nederlandsk lovgivning, med hjemsted på Beethovenstraat 503, 1083 HK, Amsterdam, 
Holland;

“Webfleet Generelle vilkår og betingelser”

betyder disse generelle vilkår og betingelser, som gælder for WEBFLEET-tjenesten, køb eller 
leje af produkter, alt efter hvad der er relevant.

“WEBFLEET-telematik-tjenesteplatform”

betyder de it-systemer, der driver WEBFLEET-tjenesten;

„WEBFLEET-tjeneste“

betyder den onlinetjeneste, som den er tilgængelig via WEBFLEETs websted, der er beregnet 
til at gøre det muligt for Kunden at overvåge og styre Flåden, i det omfang Flåden er placeret 
i Området, ved at vise og lette overførsel af Telematikdata for placering mellem WEBFLEET-
platformen for telematiktjenester og Onboard-enhedsprodukterne og/eller mellem WEBFLEET-
platformen for telematiktjenester og Brugerens enhed ved hjælp af en mobil applikation;

„WEBFLEET-websted“

betyder webstedet www.webfleet.com.

2 - Anvendelse og omfang 
2.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser for Webfleet Solutions, herunder det eller de rel-
evante Produkt- og/eller Tjenestebilag, der fremgår af Ordreblanketten, gælder for og indarbe-
jdes udtrykkeligt i Aftalen og alle efterfølgende aftaler, som indgås mellem Webfleet Solutions 
og Kunden i forbindelse med WEBFLEET-tjenesten og/eller Produkter. Det aftales udtrykkeligt, 
at Kundens Generelle Vilkår og Betin-
gelser og eventuelt andre vilkår ikke 
gælder.

2.2 Alle tilbud afgivet af Webfleet 
Solutions er uforpligtende, medmin-
dre Webfleet Solutions udtrykkeligt 
og skriftligt har givet et andet tilsagn. 
En Aftale anses for at være indgået 
og bindende for Parterne, hvis og når 

Webfleet Generelle vilkår og betingelser 
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Webfleet Solutions skriftligt bekræfter den Ordre, som Kunden har afgivet, eller Webfleet Solu-
tions udfører Ordren, hvad der sker først.

3 - Periode og opsigelse
3.1 Perioden for abonnementet på WEBFLEET-tjenesten, Mobilapplikationen og købet eller 
lejen af Produkter, hvor dette er relevant, påbegynder den dato, der fremgår af Ordreblanketten, 
og udløber ved udgangen den Korteste aftaleperiode. Efter den Korteste aftaleperiode fornys 
Aftalen automatisk i efterfølgende perioder på et (1) år, medmindre en af Parterne mindst tre (3) 
måneder før datoen, hvor Aftalen ellers skulle fornys, giver den anden Part en skriftlig meddelelse 
om, at den ikke skal fornys.

Delvise opsigelser og delvise suspensioner er tilladt på følgende betingelser:

• Kunden har ikke ret til at anmode om både en delvis opsigelse og en delvis suspension i 
løbet af samme kalenderår.

• Flåden beregnes den 1. januar i hvert kalenderår.

• For flåder på mellem 1 og 10 køretøjer kan WEBFLEET-tjenesten delvist opsiges for højst 1 
køretøj pr. kalenderår eller delvist suspenderes for højst 2 køretøjer pr. kalenderår.

• For flåder på over 10 køretøjer kan WEBFLEET-tjenesten delvist opsiges for højst 10 % af 
køretøjerne eller delvist suspenderes for højst 20 % af køretøjerne i flåden pr. kalenderår, dog 
højst 50 køretøjer pr. kalenderår. Hvis beregningen af 10 % eller 20 % resulterer i et decimaltal, 
afrundes det til det laveste antal køretøjer. 

• Procentsatserne og loftet på 50 køretøjer som fastsat ovenfor beregnes pr. flåde. 

• Suspensionsperioden gælder og beregnes kun i hele kalendermåneder og må ikke overstige 
en samlet periode på 3 måneder pr. køretøj pr. kalenderår.

• Webfleet Solutions skal underrettes skriftligt med fem (5) arbejdsdage i forvejen, og delvis 
opsigelse eller suspension vil træde i kraft den følgende måned.

• Kun kunder, der har brugt WEBFLEET-tjenesten i mindst 1 år, er berettigede.

• Kunden må ikke være i restance med sine betalingsforpligtelser i henhold til alle kontrak-
terne.

• Webfleet Solutions har ret til at opkræve kunden for installationsomkostninger i forbindel-
se med de køretøjer, for hvilke WEBFLEET-tjenesten er blevet opsagt, i overensstemmelse med 
denne bestemmelse.

3.2  Hver Part kan uden præjudice for øvrige rettigheder, der opstår herunder, ved skriftlig med-
delelse opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis: (I) den anden part undlader at overholde 
eller opfylde et væsentligt vilkår eller en væsentlig betingelse i denne aftale, herunder under 
alle omstændigheder manglende eller forsinket betaling, og en sådan misligholdelse eller over-
trædelse (hvis den kan afhjælpes) ikke er afhjulpet inden for tyve (20) kalenderdage efter, at der 
er givet skriftlig meddelelse med angivelse af overtrædelsen og krav om afhjælpning af denne, 
eller (II) en af følgende begivenheder indtræffer: (a) indgivelse af en anmodning om likvidation af 
den anden part; (b) den anden part er genstand for en kendelse eller en effektiv beslutning om 
likvidation af den anden part; (c) ansøgning om en kendelse eller ansøgning om udnævnelse af 
en kurator (herunder en administrativ kurator), administrator, administrator eller lignende med 
hensyn til den anden part; (d) hvis der udpeges en kurator, administrativ kurator, administrator 
eller lignende embedsmand over hele eller en del af den anden parts aktiver eller virksomhed; 
e) hvis den anden part indgår en akkord eller en ordning med sine kreditorer generelt eller en 
overdragelse til fordel for sine kreditorer eller en anden lignende ordning; f) hvis den anden part 
går i likvidation; g) hvis den anden part bliver ude af stand til at betale sin gæld eller på anden 
måde bliver insolvent; eller h) hvis den anden part ophører med eller truer med at ophøre med at 
drive virksomhed.

3.3  Efter: (I) kundens faktiske eller tilsigtede begæring om insolvens, eller (II) iværksættelse af 
konkursbehandling, eller (III) udnævnelse af en bobestyrer eller en midlertidig bobestyrer med 
hensyn til Kunden, eller (IV) begæring eller tilkendelse af en kendelse om betalingsstandsning, el-
ler (V) Kunden tilbyder sine kreditorer en privat betalingsordning eller dennes aktiver beslaglæg-
ges, eller (VI) Kunden bliver ude at stand til at betale sin gæld eller i øvrigt bliver insolvent, 
VII) Kundens misligholdelse af en aftale med Webfleet Solutions eller nogen af disses indbyrdes 
forbundne virksomheder, så forfalder Kundens gæld til Webfleet Solutions til omgående betaling. 
Efter en sådan hændelse er Webfleet Solutions berettiget til at suspendere opfyldelsen af Aftalen, 
indtil Kunden har opfyldt alle sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

3.4  Alle klausuler, der enten udtrykkeligt eller implicit er tiltænkt at gælde efter Aftalens op-
sigelse, skal fortsat gælde efter Aftalens   opsigelse. Kun ordrer, der er afgivet og accepteret af 
Webfleet Solutions før opsigelsesdatoen, skal opfyldes af Webfleet Solutions.

4 - Priser, betaling og misligholdelse
4.1 Alle Webfleet Solutions priser er i DKK (medmindre andet er angivet), eksklusive moms samt 
andre skatter og eventuelle omkostninger og udgifter.

4.2 Betaling af abonnementsgebyret på WEBFLEET Service, og hvis det er relevant, lejepriser 
for Produkter, der tilbydes af Webfleet Solutions og priser tilbudt af Webfleet Solutions for køb 
af Produkterne, skal ske i DKK på månedsbasis og betales forud senest 10 dage efter fakture-
ringsdatoen (medmindre andet er aftalt). Webfleet Solutions skal indsamle alle betalinger via 
kreditkort/ACH-debitering, og kunden giver hermed Webfleet Solutions tilladelse til at opkræve 
betalinger fra kundens kreditkort som indsendt via Webfleet Solutions’ webside eller ved at 
bruge ACH-debitering som godkendt af den vedhæftede ACH-formular til tilbagevendende 
betalingsgodkendelse. til kontrakten. Hvis en anden betalingsmetode er aftalt, kan gebyrerne 
forhøjes med 10%.

4.3 Webfleet Solutions kan justere gebyrer og satser én gang pr. kalenderår, forudsat at Web-
fleet Solutions har givet kunden mindst to (2) måneder i forvejen besked herom.

4.4 Hvis betalingen ikke sker til tiden:

(I) er Kunden i strid med kontrakten, uden at der kræves nogen form for påkrav, og alle Webfleet 
Solutions’ krav mod kunden forfalder straks til betaling;

(II) er Kunden forpligtet til at betale den lovbestemte rente for kommerciel gæld på det ud-
estående beløb og alle retslige og udenretslige omkostninger, som Webfleet Solutions pådrager 
sig i forbindelse med inddrivelse og inddrivelse af ethvert forfaldent beløb; (III) Webfleet Solutions 
forbeholder sig ret til at suspendere Kundens adgang til og brug af WEBFLEET-tjenesten, indtil 
alle udestående beløb (herunder renter og omkostninger) er betalt; og (IV) omkostningerne ved 
suspension og reaktivering afholdes af Kunden.

4.5 Webfleet Solutions kan pålægge kreditgrænser på Kundens konto eller kræve, at Kunden 
stiller et tilstrækkeligt depositum som sikkerhed. Hvis Kunden overskrider kreditgrænsen eller 
undlader at stille det krævede depositum, kan Webfleet Solutions ophæve denne Kontrakt 
med øjeblikkelig virkning og tilbageholde de midler, der er nødvendige for at dække Kundens 
ubetalte fakturaer vedrørende priserne for Produkter og abonnementsgebyrer for WEBFLEET-
tjenester og/eller omkostninger i forbindelse med Kundens manglende returnering af de 
lejede Produkter til Webfleet Solutions, alt efter hvad der er relevant.

4.6 Alle betalinger til Webfleet Solutions fra Kunden skal foretages uden modregning, rabat 
og/eller suspension af nogen som helst art.

5 - Force Majeure
5.1 Med undtagelse af betalingsforpligtelser gælder det, at hvis en part forhindres eller for-
sinkes i at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten på grund af force majeure, er den 
pågældende part fritaget for at opfylde eller rettidigt opfylde sine forpligtelser, alt efter hvad 
der måtte være tilfældet, i det omfang force majeure fortsætter, og den pågældende part 
accepterer at gøre alle rimelige bestræbelser på at overvinde eller omgå force majeure for at 
kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten. Under ingen omstændigheder kan 
en force majeure hindre rettidig betaling af gebyrer og afgifter, som kunden skylder Webfleet 
Solutions for levering af WEBFLEET-tjenesten eller for køb eller leje af produkter. Af hensyn til 
klarheden har kunden ikke ret til at påberåbe sig force majeure som undskyldning for man-
glende betaling af de fakturaer, som Webfleet Solutions har fremsendt.

5.2 Hvis den periode, hvor en part ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af force 
majeure, varer længere end 30 kalenderdage, har begge parter ret til at opsige kontrakten 
skriftligt, uden at der er pligt til at betale nogen form for erstatning som følge heraf eller i 
forbindelse hermed.

5.3 Uagtet klausul 5.2 i disse Generelle Vilkår og Betingelser for Webfleet Solutions er Web-
fleet Solutions berettiget til separat at fakturere Kunden for alle de aktiviteter, der er blevet ud-
ført før starten af Force Majeure-hændelsen, og de omkostninger, der er forbundet hermed, 
som om disse omkostninger vedrørte en separat aftale, hvis Webfleet Solutions ved starten 
af Force Majeure- hændelsen delvist har opfyldt sine forpligtelser eller kun delvist er i stand til 
opfylde sine forpligtelser.

6 - Immaterielle rettigheder
6.1 Webfleet Solutions beholder alle Immaterielle Rettigheder, der er knyttet til WEBFLEET- 
tjenesten, WEBFLEET-webstedet, WEBFLEET Telematics Service Platformen, Webfleet Solu-
tions Mobilapplikationer og Produkterne. Kunden må på intet tidspunkt erhverve rettigheder, 
adkomst til eller interesse i disse Immaterielle Rettigheder i kraft af en brug, som Kunden 
måtte gøre af dem i henhold til Aftalen.

(VII) Kunden skal: (I) ikke forårsage eller tillade, at tredjemand forårsager eller tillader, at 
Webfleet Solutions’ intellektuelle ejendomsrettigheder beskadiges eller bringes i fare; (II) uden 
at dette berører Webfleet Solutions’ andre rettigheder, erstatte Webfleet Solutions for ethvert 
tab, som Webfleet Solutions måtte lide som følge af Kundens eller Brugerens brug af Webfleet 
Solutions’ intellektuelle ejendomsrettigheder på anden måde end i overensstemmelse med 
Kontrakten; (III) ikke på nogen måde ændre emballagen eller mærkningen af produkterne 
som leveret af Webfleet Solutions, medmindre sådanne ændringer først er blevet godkendt 
skriftligt af Webfleet Solutions; (IV) ikke ændre, fjerne eller på nogen måde manipulere med 
varemærkerne eller anbringe andre navne, varemærker, logoer, design eller symboler på et 
produkt eller dets emballage, medmindre Webfleet Solutions skriftligt har godkendt dette; 
(V) ikke anvende varemærkerne på en sådan måde, at Webfleet Solutions’ særpræg, gyl-
dighed eller goodwill påvirkes heraf; (VI) ikke på nogen måde anvende varemærkerne på 
eller i forbindelse med andre produkter eller tjenesteydelser end produkterne; (VII) ikke på 
nogen måde anvende varemærkerne i et navn, varemærke eller logo for kunden, uanset om 
et sådant navn, varemærke eller logo anvendes i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt 
eller ej;

(VIII) ikke anvende et navn, varemærke, logo, design eller symbol, der ligner et af varemærk-
erne i en sådan grad, at det kan skabe forvirring eller vildledning; (IX) sikre, at alle henvisninger 
til og brug af varemærker er godkendt af Webfleet Solutions; (X) ikke anfægte gyldigheden 
eller håndhævelsen af eller Webfleet Solutions ret til at anvende Webfleet Solutions’ intellek-
tuelle ejendomsret; (XI) ikke, og må ikke hjælpe andre med at foretage direkte eller indirekte 
reverse engineering, ændre funktionerne eller funktionaliteten af, kopiere eller skabe afledte 
værker ved hjælp af alle eller dele af, analysere eller fjerne komponenter fra, dekompilere eller 
på anden måde foretage reverse engineering eller forsøge at foretage reverse engineering 
eller udlede kildekode, teknikker, algoritmer eller processer fra et produkt eller en del af et 
produkt, eller tillade eller tilskynde tredjepart til at gøre dette; (XII) straks underrette Webfleet 
Solutions, hvis Kunden får kendskab til forsøg på at foretage reverse engineering af et produkt 
eller en del af et produkt.

6.2 Såfremt Kunden på et tidspunkt enten direkte eller indirekte bestrider Webfleet Solu-
tions’ ejerskab af Immaterielle Rettigheder eller foretager sig noget, der kan reducere eller 
bringe Webfleet Solutions’ rettigheder til WEBFLEET-tjenesten, WEBFLEET-webstedet, WEB-
FLEET-platformen for telematiktjenester, Webfleet Solutions mobile applikationer, platformen 
for telematiktjenesterne eller Produkterne, eller værdien af de Immaterielle Rettigheder, der 
indgår heri, i fare, har Webfleet Solutions ret til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning.

6.3 Kunden må ikke udvise nogen adfærd, som efter Webfleet Solutions’ mening er skadelig 
eller i fremtiden sandsynligvis vil være skadelig for Webfleet Solutions’ forretning eller 
markedsføring af produkterne.

7 - Ansvar
7.1 I henhold til klausul 7.3 i disse 
Generelle Vilkår og Betingelser for 
Webfleet Solutions er Webfleet Solu-
tions samlede erstatningsansvar, inden 
for eller uden for kontrakt (herunder i 
begge tilfælde uagtsomhed), urigtige 
oplysninger (ud over urigtige oplys-
ninger fremsat i ond tro), manglende 
overholdelse af en lovbestemt pligt 
eller på anden vis i overensstemmelse 
med Aftalen, begrænset til den net-
topris, der er betalt, eller som skal 
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betales af Kunden for WEBFLEET-tjenesten i det hele år (12 måneder), hvori tabet eller skaden 
indtraf, den betalte pris for de Produkter, som faktisk forårsagede skaden, eller de lejepriser, 
som er betalt, eller som skal betales af Kunden for de Produkter, der faktisk forårsagede skaden 
i løbet af den foregående periode på 12 måneder, uanset hvad der er størst. I alle andre tilfælde 
er Webfleet Solutions erstatningsansvar udelukket.

7.2 Webfleet Solutions er aldrig ansvarlig for: (I) ethvert tab af fortjeneste, forventede besparel-
ser, indtægter, forretning, tab eller forvanskning af data, tab af brug, tab af goodwill, tab som 
følge af forsinkelse; eller (II) ethvert indirekte tab eller følgetab eller skade af nogen art.

7.3 Intet i denne klausul 7 og i hele kontrakten skal anses for at udelukke eller begrænse en 
af parternes ansvar: (I) for tab eller skade, der er forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed fra 
en parts side eller fra en af dennes embedsmænd, ansatte, agenter eller entreprenører, eller (II) 
for personskade, sundhedsskader eller dødsfald, der er forårsaget af en part eller dennes em-
bedsmænd, ansatte, agenter eller entreprenører. (III) med hensyn til betaling af beløb, der skal 
betales i henhold til denne kontrakt; eller (IV) for ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes 
ved lov.

7.4 I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende love, skal ethvert krav om tab eller skade 
(undtagen et erstatningskrav, der udspringer af paragraf 7.3 i Webfleets generelle vilkår og bet-
ingelser) anmeldes til Webfleet Solutions inden for tolv (12) måneder fra datoen hvorpå skaden 
er forvoldt, i modsat fald anses et sådant krav for at være frafaldet.

7.5 Alle garantier, betingelser eller andre vilkår, der er underforstået ved lov, og som ikke er 
udtrykt i kontrakten, er i videst mulig udstrækning, som det er tilladt i henhold til gældende 
lovgivning, udelukket fra kontrakten.

8 - Fortrolighed
Ingen af Parterne må på noget tidspunkt i Aftalens løbetid eller derefter afsløre, videregive eller 
på anden vis fremkomme med Fortrolige Oplysninger, hverken direkte eller indirekte, til tred-
jepart, medmindre det udtrykkeligt er tilladt heri, eller hvis det kræves af loven. Bestemmel-
serne i denne klausul 8 gælder ikke for oplysninger, hvor den modtagende Part kan påvise, at 
oplysningerne (I) er blevet gjort eller bliver gjort offentligt tilgængelige på anden måde end ved 
misligholdelse af en tavshedspligt, (II) er i den modtagende Parts besiddelse uden begrænsning 
med hensyn til videregivelse før datoen for modtagelse fra den videregivende Part, (III) modtages 
fra en tredjepart, som lovligt er kommet i besiddelse af dem, og som ikke har nogen forpligtel-
ser, der begrænser deres videregivelse, eller (IV) er udarbejdet uafhængigt uden adgang til de 
Fortrolige Oplysninger.

Den modtagende Part kan videregive Fortrolige Oplysninger, som er blevet videregivet af den 
videregivende Part, i overensstemmelse med loven eller en kendelse fra en domstol eller andre of-
fentlige myndigheder eller tilsynsmyndigheder, som har jurisdiktion over den modtagende Part, 
såfremt den modtagende Part: (I) giver den videregivende part et rimeligt skriftligt varsel for at 
give den mulighed for at søge et påbud eller andre passende retsmidler og yde den videregivende 
part enhver bistand, som den videregivende part måtte have brug for for at sikre et sådant påbud 
eller sådanne retsmidler;

(II) kun videregiver de oplysninger, som kræves af den statslige enhed eller tilsynsmyndighed, og 
(III) gør sit bedste for at opnå fortrolig behandling af de fortrolige oplysninger, der videregives 
på denne måde.

9 - Diverse
9.1 Ingen af Parterne må overdrage, udlicitere, overføre eller afhænde sine rettigheder og 
forpligtelser i henhold til Aftalen, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftligt samtykke 
fra den anden Part, dog således at Webfleet Solutions kan overdrage, udlicitere, overføre eller 
afhænde sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen, enten helt eller delvist, til en af 
sine indbyrdes forbundne virksomheder uden Kundens forudgående samtykke.

9.2. Ulovlighed, ugyldighed eller manglende håndhævelse af en bestemmelse i kontrakten på-
virker ikke lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af resten af den klausul eller det afsnit, 
der indeholder den pågældende bestemmelse, eller af andre bestemmelser i kontrakten. Hvis 
resten af bestemmelsen ikke påvirkes, skal Parterne iværksætte alle rimelige tiltag for at nå til 
enighed inden for en rimelig periode om eventuelle lovlige og rimelige variationer af Aftalen, som 
måtte være nødvendige for i videst muligt omfang at opnå den samme virkning, som ville være 
opnået via den pågældende klausul eller delen af den pågældende klausul.

9.2 Bortset fra klausul 7.4 i disse Generelle Vilkår og Betingelser for Webfleet Solutions er 
begge Parters rettigheder i henhold til Aftalen uden præjudice for alle andre rettigheder og rets-
midler, som Parterne har adgang til, og en Parts manglende udøvelse eller forsinkede udøvelse 
af en rettighed i henhold til Aftalen fungerer ikke som et afkald på den pågældende rettighed i 
henhold til Aftalen.

9.3 Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri, er ingen ændring af kontrakten gyldig eller 
bindende, medmindre den er foretaget skriftligt.

9.4 Webfleet Solutions har ret til ensidigt at ændre bestemmelserne i disse Generelle Vilkår og 
Betingelser for Webfleet Solutions (inklusive Produkt- og Tjenestebilagene), hvor ændringerne 
træder i kraft fra det tidspunkt, hvor Kunden modtager meddelelser om ændringerne.

9.5 Alle meddelelser, samtykker, afkald og andre meddelelser i henhold til denne kontrakt skal 
være skriftlige, på engelsk og afleveres personligt eller sendes med almindelig post, anbefalet 
post, ekspreskurer eller e-mail til de relevante adresser, der er anført i kontrakten (eller til de 
adresser, som en part fra tid til anden kan meddele den anden part). En meddelelse er gældende 
fra og med modtagelsen og anses som modtaget, når den er blevet leveret (hvis den leveres 
personligt, via anbefalet post eller ekspreskurer) eller på tidspunktet for udført afsendelse (hvis 
den leveres via e-mail).

9.6 Webfleet Solutions skal efter anmodning give kunden en kopi af alle sådanne data, som 
Webfleet Solutions har i sin besiddelse i henhold til kontrakten, og skal straks informere kunden, 
hvis sådanne data går tabt eller ødelægges eller bliver beskadiget, ødelagt eller ubrugelig. Web-
fleet Solutions skal genskabe de pågældende data for egen regning.

10 – Tvister og gældende love
Enhver tvist, der måtte udspringe af denne Aftale, skal i første omgang af- gøres af den kompe-
tente domstol i København, som har eksklusiv jurisdik- tion, hvad angår sådanne tvister. Aftalen 
er underlagt dansk lovgivning.
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