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1

Salgs- og Leveringsbetingelser



eller kundens leverandør(er))

Med mindre andet aftales skriftligt sker alle salg fra Composite A/S på betingelserne
i nærværende.
Ændringer i nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser skal ikke varsles.
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Priser

Al betaling sker til priser gældende på aftaletidspunktet, medmindre andet er aftalt.
Uanset fast pris er Composite A/S berettiget til at forhøje denne, hvis prisen er
aftalt i en udenlandsk valuta og denne valuta fra aftaletidspunktet og indtil levering
sker er forringet mere end 2% i forhold til danske kroner.

Påbegyndelse af udvikling af en Composite-baseret løsning (af kunden



Levering af Composite til kunden eller kundens leverandør



Indgåelse af aftale om køb af Composite

Composite leje-licenser og hosting faktureres på kvartalsvis basis.
Composite leje-licenser og hosting kan kun opsiges med 12 mdr. varsel
til udgangen af et kvartal.

Serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, uddannelse, mm.
faktureres ved levering efter aftale og til gældende timesatser eller timesatser efter
aftale.

Alle Composite A/S’ opgivne priser er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår,
eksklusiv moms, skatter og afgifter, der hviler på eller pålignes varer eller
serviceydelser af den pågældende art.

Såfremt omkostningsfaktorer, der er bestemmende for beregningen af prisen, skulle
ændre sig under serviceydelsernes varighed, er Composite A/S berettiget til at
foretage en passende prisregulering efter meddelelse herom til køber.
Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.
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Fakturering

Ved erhvervelsen af Composite-licenser skal straks erhverves licenser til samtlige

3.1 Betaling og ejendomsforbehold

elementer af Composite, som skal bruges til udvikling og drift af den aftalte løsning.

Betalingsfrister er 30 dage netto.

Composite A/S er berettiget til at fakturere kunden for software-licenser så snart en
af nedenstående situationer opstår:

Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder
Composite A/S sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har
fundet sted. I sådanne tilfælde kan Composite A/S ændre betalingsvilkår.
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mangelfulde vare eller at afhjælpe manglen eller at kreditere køber varens pris eller
Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber rente med 2% pr. påbegyndt

at yde afslag i prisen.

måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er Composite A/S i
hænde.

Såfremt Composite A/S tilbyder ombytning af varen eller afhjælpning af
manglen, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller at kræve

Composite A/S forbeholder sig ejendomsretten til de solgte ydelser, indtil

erstatning som følge af manglen. Composite A/S er uden ansvar for

købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.
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Composite A/S påtager sig intet ansvar for at leverede varer egner sig til andre

Levering

Såfremt ikke andet er aftalt, sker alle leverancer hos Composite A/S og køber bærer
risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen, efter den har forladt
Composite A/S. Det gælder også, såfremt Composite A/S har påtaget sig at bære
omkostninger til transport.

formål end de af Composite A/S specificerede.
Composite A/S hæfter ikke for fejl eller mangler, der skyldes fejlagtig installation,
opsætning, manglende kompatibilitet med andre software eller hardware produkter
eller i øvrigt forsømmelser hos andre end Composite A/S.

Leverede varer tages ikke retur.
Composite A/S ansvar er begrænset til direkte tab. Driftstab, tab af data, tabt
Betaling af enhver faktura fra Composite A/S betragtes som accept af det leverede.
Ved fakturering af ydelser i rater betragtes betaling af en rate som accept af det på

arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet, og intet
reklamationskrav kan overstige den mangelfulde vares værdi.

tidspunktet for befalingen leverede.
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Produktansvar

Composite A/S har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende

Mangler, reklamation og ansvar for

ufravigelige lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end

mangler

hvad der følger af lovansvaret.

Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, indenfor 12 måneder fra
levering, påtager Composite A/S sig efter eget valg enten at ombytte den
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Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i

voldgiftsdommeren, der skal have stor erfaring med IT-aftaler, herunder med

henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden

aftaler om udvikling og salg af software. Skal der vælges 3 voldgiftsdommere,

herom.

vælger hver part en dommer, der i fællesskab udpeger den tredje dommer, der skal
være lands- eller højesteretsdommer.
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Force Majeure

Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af
manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure, der skal sikre, at sagen får en hurtig
behandling. Voldgiftsretten skal under alle omstændigheder have afsagt kendelse
senest et år efter, at voldgiftssagen er endelig anlagt.

Force majeure foreligger, såfremt en part forhindres i at opfylde denne som følge af
krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud,
naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod,

Ved afgørelse af tvisten skal voldgiftsretten foretage såvel en juridisk som en
kommerciel vurdering, inden afgørelsen træffes.

omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt,
brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på
tidspunktet for indgåelse af denne aftale.
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Lov og værneting

I tilfælde af eventuel tvist kan parterne ved enighed vælge om tvisten skal løses
ved voldgift efter nedenstående regler eller ved Composite værneting. Ved
uenighed skal tvister afgøres ved voldgift.
Voldgift skal bestå af 1 voldgiftsdommer, medmindre en af parterne kræver 3
dommere.
Hvis Parterne ikke i fællesskab kan blive enige om, hvem der skal udpeges som
dommer, udpeger præsidenten for Sø- og Handelsretten i København
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