
 
NEXTFLEET END-USER LICENSE AGREEMENT (EULA)  

SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("SBL") FOR NEXTFLEET  

SBL'en gælder for dig (''dig''), hvis du bruger: 

1. NEXTFLEET-løsningen fra Webfleet Solutions B.V. (''Webfleet Solutions''), som leveres over internettet 

og/eller hostes og administreres af Webfleet Solutions (''Online-tjenesterne'').  

2. Elektroniske eller onlinedokumenter, der er blevet gjort tilgængelige af Webfleet Solutions i forbindelse 

med onlinetjenester. 

2. Anden software eller tjenester fra Webfleet Solutions, som er blevet leveret til dig i forbindelse med 

onlinetjenesten, enten via onlinetjenesterne eller andre medier.  

Læs venligst denne licensaftale ("SBL") omhyggeligt. Ved at bruge alle eller dele af onlinetjenesterne 

accepterer du alle vilkår og betingelser i denne licensaftale ("SBL").  

Du accepterer, at din brug af onlinetjenesterne kun er tilladt, når du har fået godkendelse fra Webfleet 

Solutions’ kunde (''kunde''), og at din brug af onlinetjenesterne er begrænset i overensstemmelse med de 

vilkår og betingelser i den kommercielle aftale, som Webfleet Solutions og kunden har indgået 

vedrørende levering og brug af onlinetjenesterne (''aftale'').  

Denne Slutbrugerlicensaftale ("SBL") er en juridisk aftale mellem dig og Webfleet Solutions. Du 

accepterer, at denne licensaftale ("SBL") er retsgyldig, som enhver skriftligt forhandlet aftale underskrevet 

af dig.  

Hvis du ikke kan acceptere vilkårene i denne licensaftale ("SBL"), må du ikke bruge onlinetjenesterne og 

skal informere kunden herom direkte.  

1) TILDELING AF LICENS: Webfleet Solutions tildeler dig en individuel ret til at bruge onlinetjenesterne i 

henhold til denne licensaftale ("SBL") i den mængde, som kunden har bestilt, og på de 

abonnementsvilkår, som er fastsat i aftalen. Denne licensaftale ("SBL") tildeler en licens (''licens''), som 

giver dig tilladelse til at bruge onlinetjenesterne, såfremt du er blevet godkendt af kunden til at bruge 

onlinetjenesterne. Licensen er ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig. Denne licens tildeler ingen rettigheder 

til at få fremtidige opgraderinger, opdateringer eller supplementer til onlinetjenesterne. Såfremt der 

indhentes opgraderinger, opdateringer eller supplementer til onlinetjenesterne, reguleres brugen af 

sådanne opgraderinger, opdateringer og supplementer dog af denne licensaftale ("SBL") og de tillæg, der 

måtte ledsage den, og kan danne grundlag for yderligere betalinger og betingelser.  

2) COPYRIGHT: Copyright og andre intellektuelle, industrielle og/eller proprietære rettigheder til 

onlinetjenesterne, til enhver kopi, som du måtte lave, ejes af Webfleet Solutions og/eller dennes 

leverandører. Webfleet Solutions giver dig udelukkende tilladelse til at bruge onlinetjenesterne i 

overensstemmelse med vilkårene i denne licensaftale ("SBL"). Alle rettigheder, der ikke specifikt tildeles i 

denne slutbrugerlicensaftale, forbeholdes af Webfleet Solutions. Du må ikke kopiere brugervejledninger 

eller det skriftlige materiale, som følger med onlinetjenesterne, undtagen til eget brug. Du bliver kun ejer 

af materialedatabæreren, og du får således ikke ejerskab af onlinetjenesterne.  

3) ANDRE BEGRÆNSNINGER: Udlejning, udlån, offentlig præsentation, fremvisning, udsendelse og 

enhver anden form for distribution af onlinetjenesterne er forbudt. Udover det, som er tilladt i henhold til 

gældende lovgivning, vil du afstå fra, og du vil heller ikke tillade andre, at ændre onlinetjenesterne eller 

dele deraf, at analysere det via reverse engineering, at dekompilere eller adskille onlinetjenesterne og at 

lave produkter, som er udledt af dem.  

4) FORTROLIGHED: Du accepterer og anerkender, at onlinetjenesterne er blevet udviklet via Webfleet 

Solutions’ brug af betragtelige tidslige og monetære ressourcer, og de er fortrolige og udgør en 



 
forretningshemmelighed tilhørende Webfleet Solutions og/eller tredjeparter. Du accepterer at ville bevare 

streng fortrolighed omkring onlinetjenesterne samt undlade at afsløre eller tildele adgang til dem for 

nogen anden person.  

5) TREDJEPARTS-SOFTWARELICENSER: Webfleet Solutions produkter kan anvende software fra 

tredjeparter. Uagtet paragraf 2, 3 og 4 kan brug af visse tredjeparters materialer, som indgår i 

onlinetjenesterne, være underlagt øvrige vilkår og betingelser. De officielle meddelelser om copyright og 

specifikke licensbetingelser for disse tredjeparters softwarekoder og -algoritmer skal findes på 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. Du accepterer hermed vilkårene og 

betingelserne for sådan tredjepartssoftware.  

6) BEGRÆNSET GARANTI:  

a) Webfleet Solutions garanterer ikke, at onlinetjenesterne altid vil være genstand for fejlfri drift.  

b) Webfleet Solutions skal levere onlinetjenesterne til dig "SOM DE ER OG FOREFINDES", og frasiger 

sig hermed alle øvrige garantier og vilkår, uanset om disse er udtrykkelige, underforståede eller 

lovfæstede, herunder, men ikke begrænset til, enhver evt. underforstået garanti, forpligtelser eller 

betingelser for tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, pålidelighed, tilgængelighed, 

nøjagtighed eller fuldstændighed af reaktioner, resultater eller arbejdsindsats, fravær af virus og for 

rimelig pleje og færdigheder, alt sammen relateret til onlinetjenesterne, samt for tilvejebringelse eller 

manglende tilvejebringelse af support eller øvrige tjenesteydelser, information, software og relateret 

indhold via onlinetjenesterne, eller som på anden måde opstår som følge af brug af onlinetjenesterne. 

Der stilles heller ingen garanti eller repræsentation for uforstyrret nydelse, uforstyrret besiddelse eller 

ikke-krænkelse af onlinetjenesterne. Denne udelukkelse gælder ikke for (i) en evt. underforstået 

betingelse vedrørende adkomst og (ii) en evt. underforstået garanti for overensstemmelse med 

beskrivelse.  

7) ANSVARSBEGRÆNSNING:  

a) Hverken Webfleet Solutions eller dennes leverandører er ansvarlige over for dig, hverken direkte eller 

indirekte, for følgeskader eller på anden måde (herunder i hver enkelt sag, men ikke begrænset til, 

skader, der skyldes manglende mulighed for at bruge udstyret eller opnå adgang til data, tab af data, 

mistede forretninger, tabt profit, afbrydelser af forretninger eller lignende), som opstår pga. brug eller 

manglende mulighed for brug af onlinetjenesterne, også selvom Webfleet Solutions er blevet adviseret 

om risikoen for sådanne skader. 

b) Uagtet eventuelle skader, som du måtte lide af en eller anden årsag (herunder, uden begrænsning, 

skader nævnt heri og alle direkte eller generelle skader i henhold i kontrakt eller andet), vil Webfleet 

Solutionss og alle dennes leverandørers fulde ansvar, som opstår på baggrund af eller i forbindelse med 

denne licensaftale ("SBL"), være begrænset til det beløb, du faktisk betalte for onlinetjenesterne.  

c) Webfleet Solutions kan ikke holdes ansvarlig for (i) nogen form for bedrageri fra dets medarbejderes 

og/eller agenters side eller (ii) nogen form for svigagtig "forvanskning" fra medarbejdernes og/eller 

agenternes side.  

d) Uagtet paragraf 7(a), (b) og (c) eller andet i denne licensaftale ("SBL") er alle parters ansvar for 

dødsfald eller personskade, som skyldes partens egen uagtsomhed, begrænset.  

8) OPSIGELSE: Med forbehold for evt. øvrige rettigheder kan Webfleet Solutions øjeblikkeligt bringe 

denne licensaftale ("SBL") til ophør, hvis du undlader at overholde nogen af dens betingelser og vilkår. I 

så fald skal du stoppe med at bruge onlinetjenesterne. Bestemmelserne i denne licensaftale ("SBL"), som 

via deres beskaffenhed er beregnet til fortsat at eksistere efter ophør, forbliver gældende efter ophør af 

denne licensaftale ("SBL"). Webfleet Solutions forbeholder sig ret til med eller uden varsel at standse 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/


 
opdatering, opgradering og supplering af tjenesteydelser, som leveres til dig eller som gøres tilgængelige 

for dig via brug af onlinetjenesterne.  

9) LINKS TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER: Webfleet Solutions har intet ansvar for indholdet på 

tredjeparts websteder eller i disses tjenesteydelser, for links, som er indeholdt i tredjeparts websteder 

eller tjenesteydelser, eller for opdateringer til tredjeparts websteder eller tjenesteydelser. Webfleet 

Solutions stiller udelukkende disse links og adgang til tredjeparts websteder og tjenesteydelser til 

rådighed for dig som en service, og tilstedeværelsen af links eller adgang angiver ikke, at Webfleet 

Solutions siger god for tredjepartens websted eller tjenesteydelse.  

10) TREDJEPARTS RETTIGHEDER: En part, der ikke er del af denne licensaftale ("SBL"), har ingen 

rettigheder under gældende lovgivning vedr. tredjeparts rettigheder i forhold til at afhænge af eller 

håndhæve nogen vilkår i denne licensaftale ("SBL"), men dette påvirker ikke nogen rettigheder eller 

retsmidler tilhørende en tredjepart, der eksisterer eller er tilgængelig, bortset fra sådan gældende 

lovgivning.  

11) HELE AFTALEN: Denne licensaftale ("SBL") er hele aftalen mellem dig og Webfleet Solutions 

vedrørende onlinetjenesterne og/eller supporttjenesterne (hvis relevant), og den har forrang for alle 

tidligere eller samtidige former for mundtlig og skriftlig kommunikation, forslag og repræsentationer med 

hensyn til onlinetjenesterne eller andre forhold, som er omfattet af denne licensaftale ("SBL"). I det 

omfang, at vilkårene i Webfleet Solutions politikker eller programmer til supporttjenester er i strid med 

vilkårene i denne licensaftale ("SBL"), har vilkårene i denne licensaftale ("SBL") forrang. Hvis nogen 

bestemmelse i denne licensaftale ("SBL") erklæres for ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, skal de øvrige 

bestemmelser fortsætte med fuld gyldighed og effekt.  

12) OVERSÆTTELSER: Den engelske version af denne licensaftale ("SBL") er den regulerende version. 

Eventuelle oversættelser leveres udelukkende for lethedens skyld.  

13) JURISDIKTION: Denne licensaftale ("SBL") og enhver tvist, som måtte vedrøre denne licensaftale 

("SBL") eller brugen af onlinetjenesterne, er underlagt hollandsk ret. FN's konvention om aftaler og 

internationale køb udelukkes hermed til anvendelse i forhold til denne licensaftale ("SBL"). Alle tvister, der 

udspringer af denne licensaftale ("SBL"), skal afgøres ved domstolene i Amsterdam (Holland), som vil 

have eksklusiv jurisdiktion i forbindelse med sådanne tvister.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne licensaftale ("SBL"), eller hvis du vil i kontakt med Webfleet 

Solutions uanset årsagen, bedes du besøge Webfleet Solutions på nettet på 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/  

 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/

