
 
 
Tilbud og priser 

Med mindre andet er angivet i tilbuddet, er tilbuddet gældende 14 dage fra tilbuddets afgivelse. Tilbud gælder som 
udgangspunkt levering i seneste versioner af Internet Explorer og Mozilla Firefox. Aftaler ud over tilbud eller ordrebekræftelse 
er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra Haug-IT ApS. Med mindre andet angives, er alle priser i danske kroner ekskl. 
moms og anden afgift. Kørsel faktureres med 5 kr. pr. km, overnatning og færge/fly faktureres efter regning. 

Leveringstid 

Leveringstider fra Haug-IT ApS regnes fra modtagelse af alle produktionsdele og informationer i overensstemmelse med Haug-
IT ApS’s specifikationer. Såfremt kunden ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket 
leveringen, er Haug-IT ApS berettiget til at forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig tid eller at hæve den 
indgåede aftale. 
Haug-IT ApS påtager sig kun ansvar for forsinket levering, såfremt der foreligger skriftlig aftale herom. 

Fakturering og betaling 

Faktura på softwarelicenser samt 50% af fakturatotal udstedes ved accept af tilbud, restbeløb faktureres med 25% ved 
testopstilling og 25% ved godkendelse. 
Med mindre anden aftale foreligger i skriftlig form, er betalingsbestemmelserne 8 dage netto kontant efter fakturadato. 
Rykkerstyring er overdraget til iBill.dk der opkræver rykkergebyrer og renter efter gældende takster til alle indbetalinger er 
modtaget. Alle udgifter i forbindelse med evt. inddrivelse af gæld afholdes af kunden, heri inkluderet gebyrer for evt. 
rykkerskrivelse, inkasso m.v. 

Kreditgrænse og sikkerhedsstillelse 

Såfremt der gives kredit, er Haug-IT ApS berettiget til at bede om fornøden sikkerhedsstillelse, samt at udbede sig de 
nødvendige kreditvurderingsoplysninger. Såfremt resultatet af vurderingen ikke er tilfredsstillende, er Haug-IT ApS til enhver 
tid berettiget til at trække sig tilbage fra ordren uden retslige og økonomiske konsekvenser for Haug-IT ApS. 
Leverede varer forbliver Haug-IT ApS’s ejendom, indtil de er fuldt betalt. 

Ansvar 

Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre alt materiale, der leveres til Haug-IT ApS, idet opbevaring af originalmateriale m.v. 
er for kundens risiko.  
Haug-IT ApS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte afledt tab. 
Såfremt kunden kan godtgøre, at det leverede ikke overholder de aftalte specifikationer ved levering, er Haug-IT ApS forpligtet 
til at levere en mangelfri vare i stedet, men har derudover intet ansvar. 
Haug-IT ApS fraskriver sig ethvert ansvar for indhold af ulovlig eller krænkende karakter på det af kunden leverede. 
Haug-IT ApS forbeholder sig ret til at nægte eller stoppe produktion af materialer, der viser sig at indeholde ulovligt eller 
krænkende materiale. Haug-IT ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk. 
Haug-IT ApS tager forbehold for prisændringer hos evt. underleverandører af såvel engangs- som løbende udgifter. 

Reklamation 

Viser leverancen sig at være ufuldstændig eller mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere skriftligt herover. 
Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. 
Haug-IT ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. 

Ophavsrettigheder 

Det er kundens ansvar at sikre alle ophavsrettigheder og kopieringsrettigheder til alle materialer, der er omfattet af ordren. 
Haug-IT ApS fraskriver sig ethvert ansvar for evt. følger af, at kunden ikke har fornøden ret til det materiale, der overgives til 
Haug-IT ApS til mangfoldiggørelse. Kunden erklærer at ville friholde Haug-IT ApS for ethvert krav, der måtte blive rettet mod 
Haug-IT ApS, som følge af mangfoldiggørelse af de af kunden afgivne ordrer. 
Med mindre andet er aftalt opretholder Haug-IT ApS ophavsretten til egenudviklede programmer og kildekoder. 

Pligtaflevering 

Ved lov af den 10. juli 1997 er multimedier, herunder videogrammer og CD’er, omfattet af lov om pligtaflevering af udgivne 
værker. Afleveringspligten påhviler normalt fabrikationsstedet, men i tvivlstilfælde påhviler den udgiveren. Da Haug-IT ApS 
ikke kan holdes ansvarlig, om en given produktion skal udgives i Danmark og dermed er omfattet af loven, skal vi derfor anmode 
vore kunder om at meddele os, om programmet er afleveringspligtigt eller selv drage omsorg for afleveringen. 
Haug-IT ApS påtager sig gerne den praktiske håndtering af afleveringen mod vederlag. 

Købeloven 

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i 
aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes 
opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. 

 


