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Tillægsbetingelser til NL 92 og NLM 94 
 

NPV 99 
 

Almindelige leveringsbetingelser 

for programmel 
 

 
Udgivet 1999 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto - 
Metallindustrins Centralforbund r. y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges 
Verkstadsindustrier, Sverige. 
 
Dette tillæg indeholder betingelser, som regulerer retten til programmel, der indgår som en del af det 
Materiel respektive den Leverance (i dette tillæg benævnt leverancen) som leveres. Betingelserne udgør 

en komplettering af betingelserne i NL 92 respektive NLM 94 og finder anvendelse, såfremt parterne 
skriftligt eller på anden måde har aftalt dem. Når der i det følgende anvendes udtrykkene sælger og 

køber omfatter disse ved leverancer i henhold til NLM 94 leverandøren respektive køberen. 
 
Programmel, som omfattes af disse tillægsbetingelser, benævnes som følger: 
1.1 Programmellet er det programmel som indgår i leverancen og som består af Leverandørprogrammel 

og / eller Underlicensieret Programmel 
1.2 Leverandørprogrammel er programmel som sælgeren har ophavsretten til. 
1.3 Underlicensieret Programmel er programmel, som trediemand har ophavsretten til, og som sælgeren 
med ophavsmandens tilladelse giver køberen brugsret til. 
 
2. Medmindre andet er skriftligt aftalt har køberen ret til at bruge Programmellet på følgende betingelser: 
2.1 Køberen erhverver ret til at benytte Leverandørprogrammellet ved brug af leverancen. Køberen har 

ret til at overdrage denne brugsret til senere erhververe af leverancen. Sælgeren beholder ophavsretten 
til Leverandørprogrammellet, selvom programmellet frembringes særskilt for køberen. 
Køberen har ret til på eget ansvar at foretage sådanne tilpasninger i et Leverandørprogrammel, som 
ligger indenfor leverancen s almindelige anvendelsesformål. 
Medmindre andet er aftalt, er sælgeren ikke forpligtet til at stille kildekoderne til et 
Leverandørprogrammel til rådighed. 
2.2 Med de begrænsninger, som måtte være aftalt mellem ophavsmanden og sælgeren, erhverver 

køberen ret til at benytte Underlicensieret Programmel ved brug af leverancen og til at overdrage denne 
brugsret til senere erhververe af leverancen. Sælgeren skal senest ved leveraneeaftalens indgåelse 
skriftligt underrette køberen om sådanne begrænsninger. 
 
3. Medmindre andet er aftalt, er sælgeren ikke forpligtet til at levere opdaterede versioner af 
Programmellet. 

 
4. I overensstemmelse med punkterne 5-9 skal sælgeren holde køberen skadesløs overfor krav fra 
trediemand på grundlag af krænkelse af ophavsret eller anden immaterialret som følge af køberens brug 
af Programmellet. 
  
5. Sælgeren er dog ikke ansvarlig for krav, som rejses på grundlag af: 

- at Programmellet anvendes på en måde eller på et sted, som ikke er aftalt, eller som sælgeren 

ikke burde have forudset  
 - at køberen har foretaget forandringer i Programmellet. 
6. Imødegåelse af de i punkt 4 nævnte krav skal ske for sælgerens regning. Sælgeren skal erstatte 
køberen sådanne beløb, som denne ved retskraftig dom eller ved forlig godkendt af sælgeren er blevet 

pålagt at betale. 
Sælgeren kan kun gøres ansvarlig, såfremt køberen uden ugrundet ophold underretter sælgeren om 
krav, han har modtaget, og såfremt køberen overlader det til sælgeren at bestemme, hvorledes kravet 

såvel indenretligt som udenretligt skal imødegås. 
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7. Viser der sig at foreligge en krænkelse af ophavsret eller anden immaterialret, og forudsætningerne i 

punkt 6, andet stykke, er opfyldt, skal sælgeren indenfor en rimelig frist efter eget valg: 
- sikre køberen ret til fortsat at bruge Programmellet, eller ændre Programmellet således, at krænkelsen 
ikke længere foreligger, eller erstatte Programmellet med andet programmel med tilsvarende funktion, 
hvor brugen imidlertid ikke indebærer nogen krænkelse. 
 

8. Undlader sælgeren i tide at foretage afhjælpning i henhold til punkt 7, gælder bestemmelserne i NL 92, 
punkterne 31 og 35 respektive NLM 94, punkterne 62 og 66. 
 
9. Udover det i punkterne 4-8 beskrevne har sælgeren intet ansvar overfor køberen for krænkelse af 
tredjemands ret som følge af køberens brug af Programmellet. Denne begrænsning i sælgerens ansvar 
gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

 
10. For andre mangler ved Programmellet end de, som indebærer krænkelse af en immaterialrettighed, 
gælder NL 92, punkterne 21-35 respektive NLM 94, punkterne 5266. 
 
 


