Abonnement til EasyMink omfatter:

Generelle Tillægsvilkår for EasyMink
abonnementsordning

·
EasyMink ApS
Nr. Bjertvej 14
DK-7830 Vinderup
Cvr.nr. 31 86 89 39
·
Kunden accepterer samtidig med godkendelse af
nærværende opdatering til Easymink at kunden for
adgang til EasyMink indtræder i en løbende
abonnementsordning med EasyMink ApS på følgende
vilkår:
·

·
·

·

·

Ubegrænset adgang til og anvendelse af
EasyMink via de til enhver tid tilknyttede
funktioner og faciliteter for den valgte
abonnementsform, i henhold til særskilt
abonnementsaftale.
Adgang til at tegne supportaftale til EasyMink
og opdateringer. Supportaftale betales ét år
forud.
Fri adgang til samtlige opdateringer af
EasyMink

Der skal i det hele henvises til EasyMink’s sædvanlige
salgs- og leveringsbetingelser.

Abonnementet tegnes for et kalenderår dog
minimum en bindingsperiode på 12 mdr. og
fornys hvert år d. 31. december, medmindre
det opsiges eller kunden misligholder.
Betaling forfalder forud for det resterende
kalenderår.
Abonnementet koster et månedligt gebyr
samt månedligt tillæg pr. bur. Der henvises til
den til enhver tid gældende prisliste udleveret
til kunden.
Opsigelsesvarsel af abonnement er 1 måned
med opsigelse til d. 1. i en måned.

Ved spørgsmål til ovenstående rettes henvendelse til
info@easymink.dk

Hvor intet andet er aftalt fornys abonnementet hvert
år d. 31. december, medmindre abonnementet
skriftlige opsiges senest d. 30. november samme år
eller kunden misligholder.
Godkendes nærværende opdatering til EasyMink ikke,
med samtidig oprettelse af abonnementsordning for
fremdig adgang til EasyMink gøres opmærksom på, at
”kundens” nuværende adgang til EasyMink ophører
øjeblikkeligt og EasyMink ApS fraskriver sig samtidig
ethvert ansvar i forbindelse hermed.
Særligt gøres kunden opmærksom på, at samtlige
rettigheder til softwaren EasyMink og enhver
opdatering hertil tilhører EasyMink ApS. Ingen
rettigheder, herunder ejerskab overdrages til kunden i
forbindelse med indgåelse af abonnementsordning.
EasyMink ApS stiller i henhold til tilbud om
abonnementsordning alene EasyMink til rådighed for
kunden under abonnementets løbetid.
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EasyMink ApS stiller i henhold til tilbud om
abonnementsordning alene EasyMink til rådighed for
kunden under abonnementets løbetid.

Tillægsvilkår for EasyMink abonnementsordning
Fra 01. januar 2016

Abonnement til EasyMink omfatter:

EasyMink ApS
Nr. Bjertvej 14
DK-7830 Vinderup
Cvr.nr. 31 86 89 39

·

Kunden accepterer samtidig med godkendelse af
nærværende opdatering til EasyMink at kunden får
adgang til EasyMink og indtræder i en løbende
abonnementsordning med EasyMink ApS på følgende
vilkår:
·

·
·

·

·

·
Abonnementet tegnes for et kalenderår dog
minimum en bindingsperiode på 12 mdr. og
fornys hvert år d. 31. december, medmindre
det opsiges eller kunden misligholder.
Betaling forfalder forud for det resterende
kalenderår.
Abonnementet koster kr. 500,00 pr. måned
med tillæg af kr. 0,15 pr. bur. Der henvises til
den til enhver tid gældende prisliste udleveret
til kunden.
Opsigelsesvarsel af abonnement er 1 måned
med opsigelse til d. 1. i en måned.

Ubegrænset adgang til og anvendelse af
EasyMink via de til enhver tid tilknyttede
funktioner og faciliteter for den valgte
abonnementsform, i henhold til særskilt
abonnementsaftale.
Adgang til at tegne supportaftale til EasyMink
og opdateringer. Supportaftale betales ét år
forud.
Fri adgang til samtlige opdateringer af
EasyMink

Der skal i det hele henvises til EasyMink’s sædvanlige
salgs- og leveringsbetingelser.
Ved spørgsmål til ovenstående rettes henvendelse til
info@easymink.dk

Hvor intet andet er aftalt fornys abonnementet hvert
år d. 31. december, medmindre abonnementet
skriftlige opsiges senest d. 30. november samme år
eller kunden misligholder.
Godkendes nærværende opdatering til EasyMink ikke,
med samtidig oprettelse af abonnementsordning for
fremdig adgang til EasyMink gøres opmærksom på, at
kundens nuværende adgang til EasyMink ophører
øjeblikkeligt og EasyMink ApS fraskriver sig samtidig
ethvert ansvar i forbindelse hermed.
Særligt gøres kunden opmærksom på, at samtlige
rettigheder til softwaren EasyMink og enhver
opdatering hertil tilhører EasyMink ApS. Ingen
rettigheder, herunder ejerskab overdrages til kunden i
forbindelse med indgåelse af abonnementsordning.
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Abonnement til EasyMink omfatter:

Tillægsvilkår for EasyMink abonnementsordning
Før 31. december 2015

·
EasyMink ApS
Nr. Bjertvej 14
DK-7830 Vinderup
Cvr.nr. 31 86 89 39
·
Kunden accepterer samtidig med godkendelse af
nærværende opdatering til EasyMink at kunden for
adgang til EasyMink indtræder i en løbende
abonnementsordning med EasyMink ApS på følgende
vilkår:
·

·
·

·

·

Ubegrænset adgang til og anvendelse af
EasyMink via de til enhver tid tilknyttede
funktioner og faciliteter for den valgte
abonnementsform, i henhold til særskilt
abonnementsaftale.
Adgang til at tegne supportaftale til EasyMink
og opdateringer. Supportaftale betales ét år
forud.
Fri adgang til samtlige opdateringer af
EasyMink

Der skal i det hele henvises til EasyMink sædvanlige
salgs- og leveringsbetingelser.

Abonnementet tegnes for et kalenderår dog
minimum en bindingsperiode på 12 mdr. og
fornys hvert år d. 31. december, medmindre
det opsiges eller kunden misligholder.
Betaling forfalder forud for det resterende
kalenderår.
Abonnementet koster kr. 500,00 pr. måned
med tillæg af kr. 0,05 pr. bur. Der henvises til
den til enhver tid gældende prisliste udleveret
til kunden.
Opsigelsesvarsel af abonnement er 1 måned
med opsigelse til d. 1. i en måned.

Ved spørgsmål til ovenstående rettes henvendelse til
info@easymink.dk

Hvor intet andet er aftalt fornys abonnementet hvert
år d. 31. december, medmindre abonnementet
skriftlige opsiges senest d. 30. november samme år
eller kunden misligholder.
Godkendes nærværende opdatering til EasyMink ikke,
med samtidig oprettelse af abonnementsordning for
fremdig adgang til EasyMink gøres opmærksom på, at
”kundens” nuværende adgang til EasyMink ophører
øjeblikkeligt og EasyMink ApS fraskriver sig samtidig
ethvert ansvar i forbindelse hermed.
Særligt gøres kunden opmærksom på, at samtlige
rettigheder til softwaren EasyMink og enhver
opdatering hertil tilhører EasyMink ApS. Ingen
rettigheder, herunder ejerskab overdrages til kunden i
forbindelse med indgåelse af abonnementsordning.
EasyMink ApS stiller i henhold til tilbud om
abonnementsordning alene EasyMink til rådighed for
kunden under abonnementets løbetid.
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Salgs- og leveringsbetingelser for EASYMINK APS
Alle leverancer fra EASYMINK APS sker i henhold til
ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leverancer
af maskiner andet teknisk, elektrisk og elektronisk
udstyr (NL 92) med nedenstående tilføjelser.
Eventuelle modstående eller afgivende bestemmelser i
den af køber afgivne ordre eller accept finder ikke
anvendelse, medmindre der indgås anden skriftlig
aftale med EASYMINK APS herom.
1.

TILBUD OG PRISER
Gyldighed for tilbud afgivet af EASYMINK APS, vil
fremgå af tilbuddet. Tilbud afgives med forbehold
for mellemsalg, hvilket også omfatter EASYMINK
APS’s underleverandører. Såfremt
underleverandører ændrer priser, tilbud m.v.
overfor EASYMINK APS har EASYMINK APS ret til at
træde tilbage fra det af EASYMINK APS givne
tilbud. EASYMINK APS har til enhver tid ret til at
ændre sine prislister. Medmindre anden aftale er
indgået, finder salg sted i henhold til den prisliste
der er gældende på ordrebekræftelsesdagen.
Opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og
forsendelsesemballage og er baseret på de ved
tilbudets afgivelse herskende prisforhold for
materialer, arbejdslønninger og transportudgifter.

2.

LEVERINGSBETINGELSER
Levering sker ab fabrik/ex works, Vinderup. For
værksleverance sker levering også ab fabrik hvor
intet andet er aftalt, forsendelse sker for købers
regning og risiko.
Transport skal arrangeres af kunden, såfremt
andet ikke er aftalt. Dog er EASYMINK APS
berettiget til at kan vælge transport for
reservedele.

3.

LEVERINGSTID
Levering op til 10 arbejdsdag før eller efter et
angivet leveringstidspunkt er i enhver henseende
at anse for rettidig levering, medmindre andet er
aftalt. EASYMINK APS har ret til at ændre
leveringstidspunkt. Jf. NL 92 pkt. 11. Den anførte
leveringstid er med forbehold for mangelfrie og
rettidige leverancer fra EASYMINK APS’s
underleverandører, samt i tilfælde af force
majeure. Jf. NL 92 pkt. 37.

4.

BETALINGSBETINGELSESR
Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen
og faktura, ellers netto kontant. Ved betaling efter
forfald tilskrives renter med 2% pr. måned.

5.

EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos
EASYMINK APS, indtil den fulde købesum er erlagt.

6.

DOKUMENTATION
Til maskiner og systemer, dog ikke reservedele, vil
der medfølge dokumentation, på enten dansk eller
engelsk, ved levering.

7.

INDIREKTE TAB
EASYMINK APS er i intet tilfælde ansvarlig for
drifttab, avancetab eller andet indirekte tab.

8.

TVISTER OG LOVVALG
Tvistigheder i anledning af en leverance gøres ved
anvendelse af danske ret, enten af det danske
voldgiftsinstitut eller retten i Holstebro/Vestre
Landsret efter EASYMINK APS’s valg.

9.

NL 92
Alle leverancer sker i henhold til bestemmelserne i
NL 92, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af
ovenstående. Alle købere, som ikke er fortrolige
med bestemmelserne i NL 92, kan rekvirere et
eksemplar heraf ved henvendelse til EASYMINK
APS.
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