
1. Licensvilkår 

Ved accept af licensvilkår og betaling af de til licensen knyttede licensafgift opnår licenstager en 

tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det licenserede samt eventuelle senere 

opdateringer af det licenserede i overensstemmelse med licensvilkårene. 

Brugsretten giver alene licenstager ret til i forbindelse med sædvanlig anvendelse af det licenserede at 

foretage manuelle søgninger, at udskrive, at elektronisk kopiere til egne dokumenter, at fysisk kopiere 

indhold til intern anvendelse hos licenstager og at downloade dele af det licenserede.  

Det licenserede eller dele heraf må ikke videregives eller på anden måde gøres tilgængeligt for tredjemand. 

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må licenstager ikke og må ikke tillade nogen tredjepart på nogen 

måde at ændre det licenserede eller andet materiale udleveret af licensgiver. 

2. Overholdelse af licensvilkår 

Licenstager er forpligtet til at sørge for, at licenstagers brugere er informeret om og overholder 

licensvilkårene samt respekterer licensgivers immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. 

Licensgiver kontrollerer løbende, at licensvilkårene overholdes. Såfremt licensgiver får begrundet formodning 

om, at licenstager overtræder licensvilkårene, skal licenstager på licensgivers forlangende skriftligt redegøre 

for forhold af betydning for vurderingen af, om licensvilkårene er overtrådt. 

3. Rettigheder 

Licensgiver har ophavsret og enhver anden rettighed til det licenserede, herunder tekst, billeder eller andre 

elementer, som licenstager kan opnå adgang til via det danske ETIM sproglag. Ophavsretten omfatter 

desuden ethvert fysisk materiale, herunder brugermanualer, der er udleveret af licensgiver til licenstager.  

Licenstager skal respektere licensgivers rettigheder og licenstager er ansvarlig uden beløbsmæssig 

begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det licenserede til 

tredjemand. 

Licenstager må ikke bryde eller ændre eventuelle sikkerhedsmekanismer, herunder sikkerhedskoder, ligesom 

licenstager ikke må ændre eller fjerne angivelser i det Licenserede vedrørende rettighedsforhold, 

varemærker, produktinformation eller lignende. 

4. Erstatning og ansvar 

I tilfælde af licenstagers misligholdelse af licensvilkår er licensgiver i tillæg til eventuelt krav på vederlag for 

uberettiget udnyttelse af det licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets 

almindelige regler. 

 


