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1 - Kundens forpligtelser
1.1 Kunden skal (I) handle som en ansvarlig bruger af produktet, (II) altid kun bruge produktet 
til dets formål og på en omhyggelig og korrekt måde i overensstemmelse med Webfleet Solu-
tions instruktioner og specifikationer, (III) sørge for, at alle begrænsninger og forpligtelser, som 
gælder for kunden i henhold til kontrakten, gælder ligeligt for alle dennes datterselskaber og bru-
gere, og (IV) sikre, at alle sådanne datterselskaber og brugere fuldt ud overholder alle sådanne 
begrænsninger og forpligtelser.

1.2. Kunden skal returnere produkterne efter kontraktens ophør. Ved returnering af produk-
terne skal de i bund og grund være i samme stand, som de var ved modtagelsen, bortset fra 
normal slitage. Ved returnering af produkterne skal kunden pakke produkterne forsvarligt med 
henblik på forsendelsen, og kunden bærer ansvaret for skader, der måtte opstå under forsend-
elsen.

1.2 Kunden er ansvarlig for og skal på anmodning kompensere Webfleet Solutions for ud-
giften til ombytning af mistede produkter eller svært beskadigede produkter. Kunden er ansvarlig 
for betaling af leje til den dato, hvor Webfleet Solutions modtager ombytningsomkostningen. 
“Svært beskadiget” betyder i denne klausul beskadigede produkter i et sådant omfang, at ud-
giften til reparation svarer til eller overstiger 50 % af den fair markedsværdi for produkterne på 
det pågældende tidspunkt.

1.3 Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Webfleet Solutions må kunden ikke sælge, tildele, 
overdrage, fremleje, fjerne, ændre, redigere eller reparere produkter, og produkterne skal til alle 
tider forblive under kundens personlige kontrol, supervision og styring. En overtrædelse af denne 
bestemmelse giver Webfleet Solutions ret til at suspendere kundens adgang til WEBFLEET-tje-
nesten og/eller opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning.

1.5 Kunden skal overholde alle gældende love og bestemmelser vedrørende produkterne. Kun-
den er forpligtet til fuldt ud at samarbejde med og yde rimelig assistance til Webfleet Solutions, 
såfremt Webfleet Solutions tilbagekalder nogle eller alle sine produkter.

2 - Levering af produkter
2.1 Webfleet Solutions levering skal antages at have fundet sted som aftalt i kontrakten. Trans-
port af produkterne til kunden skal ske i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Le-
veringen er fragtfri inklusive forsikring (CIP Incoterms 2010), medmindre andet er udtrykkeligt 
aftalt. Webfleet Solutions er berettiget til at gennemføre leveringen i flere faser, og hver enkelt 
fase af leveringen kan faktureres separat.

2.2 De produkter, der skal leveres af Webfleet Solutions til kunden, fremgår af ordrebekræf-
telsen, og det gælder for alle ordrer, der afgives af kunden, at de afhænger af, om der er lager-
beholdning til rådighed. En aftalt leveringsdato er ikke en endelig deadline, medmindre andet 
udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Webfleet Solutions vil gøre sit bedste for at levere produktet til 
tiden.

2.3 Hvis levering har fundet sted i overensstemmelse med kontrakten, og kunden nægter 
eller undlader at modtage produkterne uden god grund, vil kunden stadig være forpligtet 
til at opfylde sine betalingsforpligtelser. I sådanne tilfælde vil produkterne blive opbevaret på 
kundens ansvar og for dennes regning.

3 - Eftersyn og fordringer
3.1 Kunden er forpligtet til at efterse eller få andre til at efterse produkterne ved leveringen 
eller så hurtigt som muligt derefter. Desangående er kunden forpligtet til at fastlægge, om 
produkterne overholder kravene i kontrakten, dvs. (I) om de korrekte produkter er blevet lev-
eret, (II) om mængden svarer til den angivne mængde i kontrakten, og (III) om de leverede 
produkter overholder de aftalte kvalitetskrav eller de krav, der er fastlagt for normal brug 
eller handelsformål, hvis der ikke foreligger en sådan kontrakt. Hvis der konstateres fejl, er 
kunden forpligtet til omgående skriftligt at informere Webfleet Solutions herom med angivelse 
af kravets karakter og type og i overensstemmelse med kontrakten.

3.2 Efter at have givet rettidig meddelelse om kravet er kunden forpligtet til at opbevare 
produkterne, indtil Webfleet Solutions har haft mulighed for at efterse dem, eller indtil Web-
fleet Solutions meddeler kunden, at man frasiger sig retten til eftersynet. Produkterne må først 
returneres til Webfleet Solutions, når Webfleet Solutions har givet sin forudgående skriftlige 
tilladelse hertil (accept via e-mail er ok) og i overensstemmelse med de betingelser, der er 
angivet af Webfleet Solutions. Hvis Webfleet Solutions vurderer, at kravet er berettiget, skal 
Webfleet Solutions ombytte produkterne eller udstede en kreditnota efter eget skøn.

3.3 Kunden er til alle tider forpligtet til at sikre, at de leverede produkter holdes i god og 
korrekt stand. Hvis kunden ikke overholder denne bestemmelse, bortfalder kundens ret til 
erstatning.

4 - Fastholdelse af adkomst
4.1  Webfleet Solutions beholder al retlig og retmæssig adkomst til produkterne. Der over-
drages ingen adkomst eller rettigheder til produkterne til kunden, undtagen de rettigheder, 
der udtrykkeligt angives heri.

4.2 Kunden må ikke fjerne eller tildække billeder på produkterne, der viser, at ejerskabet 
tilhører Webfleet Solutions.

4.3 Hvis en tredjepart hævder eller har til hensigt at hævde eller udøver eller har til hensigt at 
udøve ret til produkterne, skal kunden omgående (I) skriftligt informere Webfleet Solutions og 
(II) skriftligt informere den relevante tredjepart om Webfleet Solutions adkomst til det pågæl-
dende produkt.

4.4 Skulle kunden misligholde kontrakten, eller er der god grund til at tro, at kunden vil mis-
ligholde en af sine forpligtelser, er Webfleet Solutions berettiget til for kundens regning at 
afinstallere og fjerne de produkter, der tilhører Webfleet Solutions, fra kundens besiddelse 
eller fra en tredjeparts besiddelse, hvis en sådan opbevarer produkterne på kundens vegne. 
Kunden er forpligtet til at yde al nødvendig assistance til denne afinstallation og fjernelse 
og vil være betalingspligtig for alle rimelige omkostninger, der måtte være i forbindelse med 
afinstallationen og fjernelsen.

4.5 Kunden skal opbevare produkterne adskilt fra alle andre varer, som kunden har, således 
at de er let genkendelige som værende Webfleet Solutions ejendom, og (I) sikre, at produk-
terne er i tilfredsstillende stand, og forsikre dem for den fulde pris mod alle farer fra og med 
leveringsdatoen, og (II) omgående informere Webfleet Solutions, hvis de skulle blive udsat for 
en eller flere af de hændelser, der er angivet i klausul 3.2 eller 3.3 i de generelle betingelser 
og vilkår for Webfleet Solutions, og (III) give Webfleet Solutions alle oplysninger vedrørende 
produkterne, som Webfleet Solutions fra tid til anden kan kræve.

5 - Forsikring af produkter
Kunden skal forsikre produkterne mod alle farer, der skyldes tab eller beskadigelse uanset 
årsagen, for ikke mindre end den fulde genanskaffelsesværdi og skal på forlangende give 
Webfleet Solutions bevis herfor. 

Produktskema til de generelle betingelser og vilkår for Webfleet 
Solutions - vilkår for leje af produkter
Sammen med de generelle betingelser og vilkår for Webfleet Solutions. Følgende klausuler gælder for leje af Webfleet Solutionss produkter.
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