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1
1.1

Generelt
Nærværende generelle handelsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse i alle forhold
mellem køberen af Logic Group A/S produkter og løsninger (herefter ”Kunden”) og Logic Group
A/S, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, og hvor lovgivningen ikke stiller andre krav.

1.2

Betingelserne har som hovedformål at regulere de generelle forhold, der normalt vil være ens,
uanset hvilke af Logic Group A/S produkter eller løsninger, Kunden har valgt at indgå Aftale om.

1.3

Betingelserne finder anvendelse for alle køb foretaget fra Logic Group A/S.

2
2.1

Definitioner
I Aftalen skal de følgende ord og udtryk have den nedenfor definerede betydning, medmindre
sammenhængen fordrer andet:

2.1.1

Ved benævnelsen ”firmaet” forstås Logic Group A/S, CVR-nummer: 3777 3263.

2.1.2

Ved benævnelsen ”Kunde” forstås den aftalepart du repræsenterer, og som har indgået en Aftale
med Logic Group A/S. Kunden kan være en virksomhed, en organisation eller enhver anden
erhvervsmæssig enhed, der anvender Logic Group A/S produkter.

2.1.3

Ved benævnelsen ”Aftalen” forstås den eller de købsaftaler, som Kunden har indgået med Logic
Group A/S, Betingelserne samt eventuelle yderligere specifikke betingelser, som Logic Group A/S
har udleveret til Kunden.

2.1.4

Ved benævnelsen ”Parter” forstås Logic Group A/S og den Kunde, som fremgår af købsaftalen.

3
3.1

Betalingsforpligtelser
Priser og betalingsbetingelser for produkter fastsættes i købsaftalen. Alle priser er opgivet i
danske kroner (DKK) eksklusive moms og eventuelle andre skatter og afgifter.

3.2

Enhver faktura sendt af Logic Group A/S skal betales senest 14 dage efter udstedelse.

3.3

Alle Kundens betalinger i henhold til Aftalen skal ske uden fradrag eller modregning af nogen art.

3.4

Hvis Kunden ikke foretager rettidig betaling, skal Kunden betale renter af det udestående beløb
for den forløbne tid. Renten skal påløbe og beregnes dagligt med en variabel rentefod på 1,00
procent per måned, og skal beregnes for det forløbne antal dage baseret på et år bestående af
365 dage fra forfaldsdagen indtil den faktiske betalingsdag. Kunden betaler derudover eventuelle
omkostninger ved inddrivelse af manglende betaling, og eventuelle tab Logic Group A/S måtte
blive påført som følge af manglende eller for sen betaling.

4
4.1

Levering
Logic Group A/S forpligter sig til at levere de produkter / løsningen, der er defineret i købsaftalen
på det i købsaftalen fastsatte tidspunkt.
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4.2

Kunden skal indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelsen af produkterne skriftligt meddele Logic
Group A/S, såfremt produkterne ikke opfylder de aftalte specifikationer. Opfylder produkterne
ikke specifikationerne, skal Kunden specificere sådanne forhold skriftligt til Logic Group A/S, der
herefter skal levere mangelfrie produkter inden rimelig tid. Har Kunden ikke givet meddelelse i
overensstemmelse med ovenstående indenfor 5 arbejdsdage efter modtagelsen, anses
produkterne for at være mangelfrie.

5
5.1

Parternes supplerende forpligtelser
Hver Part skal tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser samt på
anden måde overholde alle love, regulativer og krav fra enhver relevant offentlig myndighed, som
er gældende for installation, brug og ejerskab af de produkter, der leveres af pågældende Part.

6
6.1

Ejendomsforbehold
Produkterne / løsningen forbliver Logic Group A/S ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud i den
udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt.

7
7.1

Misligholdelse
Hver Part kan skriftligt hæve Aftalen samt enhver købsaftale øjeblikkeligt overfor den anden Part
ved den anden Parts væsentlige misligholdelse af Aftalen eller en købsaftale, eller hvis Parten
bliver erklæret konkurs, kommer under rekonstruktion eller lignende.

7.2

Ved fejl eller mangler i produktet har Logic Group A/S ret til at foretage den nødvendige
afhjælpning. Afhjælpning skal ske hurtigst muligt og indenfor rimelig tid. Logic Group A/S kan
vælge at foretage afhjælpning ved at levere et nyt produkt.

7.3

Logic Group A/S kan skriftligt hæve Aftalen og købsaftaler overfor Kunden, hvis denne har undladt
betaling af fremsendt faktura og ikke indenfor 14 dage efter fremsendelse af skriftlig rykker fra
Inkassosikring.dk har indbetalt det skyldige beløb inklusive påløbende renter mv., jf. 3.4.

7.4

Ophævelse af Aftalen - uanset årsag - skal ikke have indvirkning på de bestemmelser i Aftalen, der
fortsat skal være gældende, for eksempel punkt 10 om fortrolighed, og skal ikke have indvirkning
på Kundens betalingsforpligtelser af noget beløb til Logic Group A/S i henhold til Aftalen.

8
8.1

Ansvar
Efter Logic Group A/S har leveret produkterne / løsningen til Kunden er Logic Group A/S
forpligtelser begrænset til Logic Group A/S eventuelle vedligeholdelsesforpligtelser samt
eventuelle services defineret i Købsaftalen. Logic Group A/S er ikke ansvarlig for forringelse eller
skade på produkterne beskrevet i Aftalen eller for nogen virkningsfejl / funktionsfejl af disse
produkter eller for nogen utilgængelighed, forsinkelse, nedlæggelse eller afbrydelse, der skyldes
Kundens handlinger. Logic Group A/S er ikke ansvarlig for fejl og/eller mangler i 3. parts produkter,
løsninger, software, firmware o.lign.

8.2

Logic Group A/S kan aldrig gøres ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder men ikke
begrænset til tab for følgeskade, driftstab, avancetab eller krav rejst af tredjemand.
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8.3

Logic Group A/S har intet ansvar for skade på eller forsikring af Kundens udstyr med mindre
forsikring af Kundens udstyr specifikt er medtaget som en ydelse i købsaftalen.

8.4

Logic Group A/S maksimale erstatning til Kunden kan ikke overstige et beløb svarende til, hvad
Kunden har betalt.

9
9.1

Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)
Kunden skal holde Logic Group A/S skadesløs i den udstrækning, Logic Group A/S pålægges ansvar
overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Logic Group A/S efter punkt 9.2 ikke er
ansvarlig for overfor Kunden.

9.2

Logic Group A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af produkterne:
a.

På fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan skade, som indtræder, medens
produkterne er i køberens besiddelse,

b.

På produkter, der er fremstillet af Logic Group A/S, eller på produkter, hvori disse indgår.

De nævnte begrænsninger i Logic Group A/S ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i
grov uagtsomhed.
9.3

Hvis tredjemand fremsætter krav mod Logic Group A/S eller Kunden om erstatning for skade eller
tab som omhandlet under dette punkt, skal den anden part straks underrettes skriftligt herom.

9.4

Logic Group A/S og Kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som
behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som
påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid
afgøres i henhold til punkt 12.

10
10.1

Fortrolighed
Parterne forpligter sig til at behandle al information som gives og/eller modtages om hinandens
forhold strengt fortroligt.

10.2

Parterne forpligter sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden
forudgående skriftlig tilladelse hertil fra Parten og kun at anvende fortrolig information til det
formål, der er beskrevet i nærværende Aftale. Som fortrolig information anses enhver information
om den anden Parts virksomhed eller forretningsforhold, som en Part har modtaget direkte eller
indirekte, det være sig mundtligt eller skriftligt, i forbindelse med leveringen af produktet.
Undtaget herfra er dog oplysninger, som er eller bliver offentlig tilgængelige på anden måde end
ved en af Parternes misligholdelse.

10.3

Parterne er berettigede til at videregive oplysninger til myndighederne til opfyldelse af
lovmæssige forpligtelser. Ved videregivelse af oplysninger er den Part, der udleverer sådanne
oplysninger, forpligtet til at forbeholde sig fortrolighed i størst muligt omfang, samt orientere
Logic Group A/S herom.
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10.4

Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter ophør af Aftalen.

11
11.1

Force Majeure
Ingen af Parterne er forpligtede til at yde erstatning i tilfælde af manglende aftaleopfyldelse
forårsaget af forhold, der ligger udenfor Parternes kontrol, herunder strejke, lock-out,
arbejdsnedlæggelse, regeringsindgreb, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, oprør,
væbnet konflikt, ulykke, mangel på råmaterialer eller på normale transportmidler, krigshandling,
terrorisme, naturkatastrofer eller enhver anden årsag, som ligger udenfor hvad Parterne med
rimelighed kan antages at kontrollere.

12
12.1

Lovvalg og tvister
Nærværende Aftale er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, dog
undtaget danske internationalt privatretlige regler og lovvalgsregler i det omfang sådanne regler
ville føre til anvendelsen af et andet lands regler.

12.2

I tilfælde af tvist, i anledning af Aftalen og alt som har sammenhæng hermed, herunder spørgsmål
om aftalens gyldighed og eksistens, forpligter Parterne sig først og fremmest til gennem
forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning.

12.3

I mangel af mindelig løsning efter forhandling skal tvisten afgøres endeligt og bindende ved de
danske domstole.
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