
                                                                                                                                                         
  

   Salgs- og Leveringsbetingelser  
  

Anvendelse  

Nedenstående almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig 

aftale mellem parterne.  

Aftaleindgåelse/tilbud  

Skriftligt tilbud er, såfremt intet andet er anført i tilbuddet, gældende 14 dage fra tilbudsdatoen. Har Mtool ApS 

påbegyndt arbejdet på og/eller levering af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået mellem Parterne, uanset at 

der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden. Kunden er dog alene forpligtet til 

at betale for Mtool ApS ydelser, såfremt Kunden var bekendt med eller burde have indset, at Mtool ApS havde 

påbegyndt arbejdet på og/eller leveringen af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne.  

Parternes forpligtelser  

Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår.   

Mtool ApS er til enhver tid forpligtet til at:  

• Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedrørende indgåede aftaler.  

• Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. Mtool ApS er til enhver tid 

berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en aftale, med andre 

tilsvarende ressourcer.  

• Udføre de aftalte opgaver i overensstemmelse med god it-skik.  

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for Mtool ApS opfyldelse af indgåede 

aftaler.   

Kunden er til enhver tid forpligtet til at:  

• Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for Mtool ApS, der har gennemgået relevant uddannelse og har 

kompetence til at træffe beslutninger vedrørende effektueringen af indgåede aftaler.  

• Stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for Mtool ApS. 

• Sikre nødvendig tilladelse og kontakter til medarbejdere, såfremt systemerne er hostet hos 3 part.  

• Stille IT- faciliteter til rådighed der gør at Mtool ApS kan betjene og afhjælpe på afstand (remote-adgang 

løsning)   

• Sikre den IT-infrastruktur, Mtool ApS medarbejdere arbejder i/med, således at der ikke opstår risiko for tab eller 

skader på Kundens IT-infrastruktur, herunder tab af eller skade på data. Sikre, at der er taget tilstrækkelig 

backup, inden Mtool ApS medarbejdere får adgang til Kundens IT-infrastruktur. Backup skal omfatte enhver 

form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori Mtool 

ApS er involveret (Mtool ApS tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke 

backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af Mtool ApS og uanset om dataene opbevares på en 

IT-infrastruktur, der endnu ikke er overtaget af Kunden).  

Priser og betalingsbetingelser  

Alle priser er netto priser ekskl. moms. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant fra fakturadato.  

Ved projekter, der varer mere end 10 kalenderdage, faktureres der à conto for forbrugt tid og evt. udlæg med  

8 dages interval. Er timepriser ikke angivet i aftalen, finder Mtool ApS priser på aftaletidspunktets anvendelse.  



                                                                                                                                                         
  

Fastpris  

Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om at hele eller dele af opgaven skal udføres uden 

for normal arbejdstid, jf. nedenstående. Udlæg mv. er ej heller omfattet af den faste pris og skal således godtgøres 

særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden skriftligt har forsynet Mtool ApS med forud 

for aftalens indgåelse, og såfremt Mtool ApS efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have 

indvirkning på Mtool ApS bedømmelse af opgavens omfang, og som Mtool ApS ikke selv burde have været opmærksom 

på, kan Mtool ApS meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den 

baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til  

Mtool ApS og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil Mtool ApS modtagelse af anmodningen 

om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres Mtool ApS tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således 

at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.  

 

Estimat  

Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der udarbejdes et estimat. Et sådant estimat er baseret på  

Kundens ønsker og Mtool ApS viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for Mtool ApS. Såfremt et 

estimat overskrides væsentligt (10%), skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de 

nødvendige konsekvensrettelser.  

Medmindre overskridelserne kan tilregnes Mtool ApS væsentlige misligholdelse, fritages Mtool ApS for resultatansvaret, 

såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler Mtool ApS for de timer, der er 

erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos Mtool ApS. 

For arbejde uden for normal arbejdstid (8.00 – 17.00, fredag dog til 15.30), bestilt af kunden, fordobles den aftalte 

timetakst.  

Hvert år per 1. januar sker der regulering af alle priser på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset for den foregående 

12 måneders periode.  

Mtool ApS er berettiget til at opkræve morarente på beløb, som kunden ikke har betalt til tiden samt 

kompensationsbeløb for inddrivelsesomkostninger. Morarenten svarer til 2 % pr. l b. måned.  

Ejendomsret og brugsret  

Mtool ApS har ejendomsforbehold i produkter indtil den aftalte købesum er betalt. Mtool ApS bevarer ejendoms- og 

ophavsretten til programmel udviklet eller leveret af Mtool ApS. Kunden erhverver alene ret til den aftalte brug af 

programmellet. Kunden erhverver først brugsret, når den aftalte købesum er betalt.  

I øvrigt gælder de til enhver tid anførte Licensbetingelser for programmel leveret af Mtool ApS. 

Databehandleraftale 

Når Mtool ApS som led i levering af aftalte supportydelser til Kunden behandler personoplysninger, fungerer Mtool ApS 

alene i sin egenskab af databehandler, når Mtool ApS foretager behandling af Kundens data. 

Mtool ApS og Kunden overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger. 

Al behandling foretaget af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den 

dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Mtool 

ApS kan opfylde indgåede aftaler med Kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give 

Mtool Aps. 

Mtool ApS behandler primært de kategorier af personlige oplysninger, for de kategorier af personer, der fremgår af bilag 

1 til disse Betingelser.  



                                                                                                                                                         
  

Mtool ApS og Kunden skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder 

kravene i de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger for at sikre beskyttelse af 

de registreredes rettigheder.   

Mtool ApS er forpligtet til at foretage alle rimelige foranstaltninger, herunder passende tekniske og organisatoriske 

foranstaltninger på en sådan måde, at Mtool´s behandling af personoplysninger opfylder kravene i de til enhver tid 

gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger. 

Mtool ApS skal, mod Mtool´s til enhver tid gældende timetakst for sådant arbejde, bistå Kunden med opfyldelse af 

Kundens forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder, herunder om indsigt, 

berigtigelse, begrænsning eller sletning, hvis de relevante personoplysninger behandles af Toolpack. Mtool ApS skal 

endvidere stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Mtool 

overholdelse af kravene, jf. pkt. 8.5, herunder ved at give mulighed for- og bidrage til revision og audit.         

Ved levering af remote-/on-sitesupport, skal Mtool ApS i samarbejde med Kunden forsøge at begrænse adgangen til 

Kundens data mest muligt, herunder i fællesskab påse, at brugersupport leveres ved behandling af færrest mulige af 

Kundens data.  

Mtool ApS er ved ophør af samarbejdet forpligtet til effektivt at slette alle de af kundens data, som Mtool ApS måtte 

være i besiddelse af.   

Programmer og programmeringsarbejde  

For aftaler, der indebærer programmering af software til Kunden og eventuel tilhørende dokumentation, herunder 

manualer og anden brugervejledning, tilfalder ejendomsretten til de immaterielle rettigheder, der knytter sig til denne 

software, Mtool ApS. Kunden opnår en brugsret hertil svarende til vilkårene for Kundens erhvervelse af licens til software 

udviklet af Mtool ApS. Disse licensbetingelser kan til hver en tid rekvireres hos Mtool ApS. 

Kunden er pligtig til at respektere de til enhver tid gældende licensbetingelser, der leveres som onlinebetingelser, for 

leverede softwareprodukter og er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for 

omgang med programmel, der er beskyttet af Ophavsretsloven. Sådanne licensbestemmelser har i øvrigt forrang i 

forhold til nærværende betingelser, og Kunden er gjort opmærksom på og er indforstået med, at disse licensbetingelser 

kan indeholde skærpede vilkår i forhold til nærværende betingelser.  

Software, der skal programmeres af Mtool ApS skal udvikles og programmeres efter de retningslinjer og specifikationer, 

der skriftligt aftales mellem Parterne. Mtool ApS er alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de specifikationer, som 

Kunden har forsynet Mtool ApS med, og Mtool ApS påtager sig således intet ansvar for integrationsmuligheder mv., 

medmindre disse fremgår af specifikationerne. Mtool ApS påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af 

specialprogrammeret software. Såfremt Kunden ønsker programmeringsarbejde dokumenteret, skal dette særskilt fremgå 

af aftalen.   

I forbindelse med at Mtool ApS udvikler nyt programmel/nye tilretninger til Kunden, foretager Mtool ApS i sin 

virksomhed en systemtest, der alene omhandler programudviklingen. Det er herefter op til Kunden at foretage behørig 

test af programmellet i et testmiljø hos Kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af Mtool´s udvikling 

efterfølgende skal sættes i drift. Dette for at begrænse eventuelle følgevirkninger af fejl i leverancen.  

Mtool ApS indestår for, at software, der skal specialprogrammeres af Mtool ApS, ikke så vidt bekendt af Mtool ApS 

krænker tredjemands ret, herunder patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
  

 

Transportomkostninger 

Ved konsulentassistance foretaget hos kunden faktureres ud fra nedenstående takster.                                               

Rejsetid pr. timer kr.: 675,00                                                                                                                                              

Priserne er ekskl. moms og kilometer, bro og evt. færge, er ikke inkluderet i ovenstående rejsetid pr. timepris. 

Kilometerpris udregnes ved, pr. km x Statens km takster for kørsel. 

Levering 

Leveringstidspunktet er aftalt ved kundens ordreafgivelse. Såfremt leveringstidspunktet ikke er aftalt, foretages levering 

snarest muligt. Forsinkelse kan kun påberåbes i det omfang leveringstidspunktet er overskredet med min. 30 dage fra 

ordreafgivelse. Forsinkelse kan ikke påberåbes senere end 45 dage fra det aftalte leveringstidspunkt. Mtool ApS er alene 

ansvarlig for forsinkelse, såfremt den skyldes grov forsømmelse fra Mtool ApS. 

Reklamationer og afhjælpning  

Såfremt der er mangler ved det leverede, skal disse påberåbes og specificeres skriftligt overfor Mtool ApS senest 5 dage 

efter det tidspunkt, hvor kunden har opdaget den pågældende mangel. Reklamation over mangler som kunden burde 

have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af leverancen skal altid afgives inden leverancen tages i anvendelse og senest 

5 dage efter modtagelsen. Intet forhold, der ligger mere end 1 år forud for anlæggelse af en retssag skal kunne gøres 

gældende overfor Mtool ApS. Såfremt leverancen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld, er Mtool ApS berettiget 

og forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med et identisk eller tilsvarende 

produkt. Såfremt Mtool ApS tilbyder en sådan afhjælpning, er kunden ikke berettiget til at hæve købet eller kræve 

erstatning som følge heraf. Mtool ApS er ikke forpligtet til at foretage afhjælpning, og kunden kan ikke gøre nogen 

mangelbeføjelser gældende, såfremt der ikke er adgang til kildeteksten for programmellet.  

I drift  

Når løsningen er i drift, overgår ansvaret til kunden, herunder af sikre backup og overvågning af løsningen på lige fod 

med andre applikationer i virksomheden. Ved udskiftning af intern infrastruktur i virksomheden er det virksomhedens 

pligt rettidigt at kontakte Mtool ApS herom for afdækning af konsekvenserne. Mtool ApS fraskriver sig ansvaret for 

ændringer i kundens IT-infrastruktur og evt. påvirkninger af løsningen.   

Ansvar  

Såfremt det endeligt konstateres, at afhjælpning ikke er mulig, kan kunden vælge at hæve kontrakten og kræve 

købesummen tilbagebetalt mod at ophøre med brugen og tilbagelevere programmellet. Alternativt kan kunden kræve 

forholdsmæssigt afslag for programmellets nedsatte værdi. Mtool ApS fraskriver sig herudover ethvert erstatningsansvar. 

Kunden er ansvarlig for data, som indlægges i, lagres i, genereres af eller udtrækkes af programmellet. Kunden er 

endvidere ansvarlig for tilstrækkelig backup af programmel og data.  

Produktansvar  

Mtool ApS fraskriver sig i videst muligt omfang, i henhold til gældende ret, enhver skade forårsaget af leverancen 

(produktansvar). I den udstrækning Mtool ApS måtte være pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet 

til at holde Mtool ApS skadesløs i samme omfang som Mtool´s ansvar er begrænset i ovenstående.  

Værneting  

Enhver tvist mellem Mtool ApS og kunden skal afgøres af Retten i København, med mindre Mtool ApS måtte ønske at 

indbringe sagen for kundens værneting.  

  

Mtool ApS  

Njalsgade 76, 4 sal 

2300 København S 



                                                                                                                                                         
  

Bilag 1  

Typer af personoplysninger  

Behandlingerne indeholder personoplysninger i de nedenfor afkrydsede kategorier.  

 

Almindelige personoplysninger jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6):  

 

i) Navn  

ii) Adresse 

iii) CPR-nr. 

iv) Telefonnr.  

v) E-mailadresse 

vi) Titel 

vii) Stilling 

viii) Uddannelse 

ix) Initialer / Loginnavn 

x) Løn 

xi) Foto       

 

Kategorier af registrerede  

 

i) Kundens slutbrugere  

ii) Kundens medarbejdere  

iii) Kundens kontaktpersoner  

iv) Kundens kunder og kunders slutbrugere     

v) Kundens kunders medarbejdere  

vi) Kundens kunders medarbejdere 

vii) Erhvervs brugere 


