SOFTWARE-LEJEKONTRAKT
Kundenummer
Mellem Green-Zones GmbH, 10587 Berlin, Helmholtzstraße 2-9, Deutschland
– i det følgende kaldet udlejer –
og
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– i det følgende kaldet lejer –
indgås en kontrakt til brug af programmet Green-Zones Fleet-App på månedlig basis.
§ 1 Genstand for kontrakten
1) Genstand for kontrakten er softwaren Green-Zones Fleet-app, som stilles til rådighed i den nyeste
version i henhold til produktbeskrivelsen i bilag 1. Dette indebærer også samtlige opdateringer og
ændringer, så længe kontrakten løber.
2) Programmet Green-Zones Fleet-app og den medfølgende dokumentation er copyright-beskyttet.
3) Dokumentation er tilgængelig for lejer i Green-Zones’ login-område på:
https://www.green-zones.eu/dk/system/login.html
4) Efter den underskrevne lejekontrakt er modtaget, og den første betaling (første årlige leje) er modtaget,
stiller udlejer adgangsinformationer til rådighed for lejer. Med disse informationer kan lejer logge sig ind
på udlejers portal og dér let og bekvemt oprette individuelle adgangsoplysninger til hver bruger.
5) Opdateringer udgives via hhv. Apples App Store eller Play Store til Android.
6) Lejeren har ret til gratis support. Support er tilgængelig fra mandag-fredag fra 10-16. Kontaktinfos
vedrørende support meddeles lejeren ved kontraktens indgåelse.
§ 2 Sikring af data
1) Lejer forpligter sig til selv at sørge for sikring af data (dvs. sikring af egne nummerplader og
køretøjsegenskaber).
2) Udlejer er kun ansvarlig for fejl eller tab af data, der opstår som følge af manglende eller mangelfuld
sikring af data.
3) Hvad iOS angår, kan sikring af data ske via Apple, der er ingen speciel sikring af data til rådighed fra
Googles side.
§ 3 Key- og programopdateringer
1) Lejer meddeler alle brugere (chauffører), at de regelmæssigt skal oprette forbindelse til internettet, så
programmet fungerer som tiltænkt. Lejer er bekendt med, at programmets funktion ophører 7 dage efter
senest godkendte login.
2) Lejer har ret til alle programopdateringer uafhængigt af den valgte Fleet-app-pakkeløsning.
§ 4 Rettigheder
1) Iht. § 5 i denne kontrakt får kunden efter betaling af lejekontrakten en ikke-eksklusiv ret til brug af
kontraktsoftwaren i det omfang og tidsrum, der er nævnt i denne kontrakt.
Nulstil formularfelter på denne side?

2019-05-14

Lejekontrakt Fleet-App_dk

1

§ 5 Lejebeløb
1) Det månedlige lejebeløb, som beregnes samlet én gang årligt, afhænger af den valgte Fleet-app-pakkeløsning.
Lejer kan vælge mellem følgende muligheder. Afkryds venligst det ønskede.
Green-Zones Fleet-app Professional-pakke til 29,90 Euro
Green-Zones Fleet-app Premium-pakke til 99,90 Euro
Green-Zones Fleet-app Enterprise-pakke til 349,90 Euro
Ekstrakøb af kortpakke C (kun til Premium-pakken) til 150,00 Euro
Green-Zones Fleet-app Small/Mini/Midi/Maxi-pakke CODE [
2)
3)
4)

] til [

] Euro

Stigning af lejepris i et løbende kontraktår udelukkes grundlæggende, og prisstigninger finder kun sted ved
nye kontraktindgåelser.
Hvis udlejer hæver lejeprisen ved begyndelse af et nyt kontraktår, og hvis udlejer meddeler dette senest 4
uger, inden kontraktåret udløber, kan lejer ved kontraktårets udløb opsige kontrakten inden for 14 dage
efter, beskeden om prisstigningen er modtaget.
Lejens pris er en nettopris, og der opkræves moms af beløbet. Hvis lejer har adresse i EU og har angivet
et gyldigt EU-momsnummer opkræves et nettobeløb uden momsafregning.

§ 6 Betalingsmetode og debitering
1) Ved et kontraktårs begyndelse modtager lejer en regning over den månedlige lejepris for de følgende 12
måneder, som skal betales ved debitering på den første dag i kommende måned. Hvis en debitering ikke
indløses, pålægger udlejer et administrationsgebyr på 15 € samt de dermed forbundne bankgebyrer, og
udlejer spærrer alle adgangsrettigheder, indtil alle krav er indfriede.
2) Betalingen sker via SEPA-firmadebitering én gang om året. Til dette formål underskriver lejer et korrekt,
standardiseret SEPA-firmadebiteringsmandat for gentagende betaling i to eksemplarer. Det ene mandat
ene overdrages til udlejer, det andet til lejers bank.
3) Formularen til internationalt SEPA-firmadebiteringsmandat udgør denne kontrakts bilag 1. Det udfyldte og
underskrevne debiteringsmandat overdrages til udlejers kontaktperson på stedet eller sendes pr. post til udlejer.
4) Alternativt til punkt 2 og 3 kan lejeren i stedet for SEPA-debitering mod en merpris på 5,0 % af regningens
beløb vælge betalingsmetoden forudbetaling (prepayment). Forudbetalingen skal ske senest 10 dage efter,
at regningen er modtaget pr. e-mail. Lejeren vælger:
SEPA-debitering

Forudbetaling/prepayment

(Afkryds venligst det ønskede)

§ 7 Lejens varighed og opsigelse
1) Lejeforholdet begynder med, at udlejer efter modtagelse af den første årsbetaling tilsender lejer
adgangsinformationer til lejers registrering hos udlejer.
2) Lejeforholdet løber i 12 måneder ad gangen og forlænges automatisk med yderligere 12 måneder efter
lejeperiodens ophør.
3) Lejeperioden er minimum 12 måneder, derefter kan kontrakten opsiges fra lejers side uden angivelse af
årsag efter en frist på 3 måneder og fra udlejers side efter en frist på 6 måneder. En opsigelse af kontrakten
skal ske skriftligt pr. brev eller fax, og begge parter kan opsige kontrakten.
§ 8 Opsigelse før kontraktens udløb
1) Udlejer kan opsige lejeforholdet uden opsigelsesfrist, hvis lejer ikke betaler lejen i henhold til kontrakten.
§ 9 Opgraderinger og nedgraderinger
1) Opgradering (skift til en større pakkeløsning) kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt gældende fra d.
1. i den kommende måned. Lejer modtager opgradering og en regning på differencen udregnet i henhold til
den resterende lejeperiode for det løbende kontraktår.
2) En nedgradering (skift til en mindre pakkeløsning) er tidligst muligt 12 måneder efter kontraktens indgåelse,
og dette skal meddeles udlejer 3 måneder i forvejen.
§ 10 Gyldighed af enkelte bestemmelser
1) Hvis en af disse kontraktbestemmelser er uvirksomme, så skal lejer og udlejer enes om dén udlægning af
bestemmelsen, som kommer så tæt på begge kontraktparters ønsker som muligt.
2) En bestemmelses delvise ugyldighed gør ikke den komplette kontrakt ugyldig.
3) I tilfælde af en enkelt bestemmelses manglende effekt, indgås en aftale om erstatning, som kommer tættest
muligt på det økonomiske formål med denne kontrakt.
4) Green-Zones’ generelle forretningsbetingelser gælder for Appen/Fleet-Appen. Brugeren/lejeren accepterer
ved indgåelse af denne kontrakt de generelle forretningsbetingelsers (bilag 2) effekt.
§ 11 Generelle bestemmelser
1) Alle juridiske spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med, eller som følge af, Green-Zones App/Fleet-App
underligger tysk lovgivning.
2) Sted for kontraktens indgåelse og stedet for afgørelse af retstvister er Berlin.
3) I tilfælde af en retstvist er processproget tysk.
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