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1 Indledning 

1.1 NielsenCare IVS, CVR-nr. 39 27 99 44, (”Selskabet”) udbyder Applikationen 

NielsenCare (”Applikationen”), til virksomheder (”Virksomheden”). 

Applikationen indeholder videoer og andet materiale, der har til formål at 

facilitere fysiske træning i Virksomheden med henblik på at fremme 

sundheden blandt medarbejderne (”Brugerne” eller ”Bruger”). Applikationen 

installeres på Brugernes computere i Virksomheden eller på computere, som 

Virksomheden har stillet til rådighed for Brugerne i hjemmet.  

1.2 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem Selskabet og Virksomheden, 

accepterer Virksomheden, at nærværende vilkår og betingelser 

(”Betingelserne” eller ”Betingelser”) finder anvendelse på aftalen mellem 

Selskabet og Virksomheden (”Aftalen”).  

2 Immaterielle rettigheder og brugsrestriktioner  

2.1 Samtlige immaterielle rettigheder til NielsenCare ejes af Selskabet og 

Selskabets licensgivere. Virksomheden og Brugerne erhverver udelukkende en 

brugsret til Applikationen, og Virksomheden må følgelig ikke foretage 

ændringer i Applikationen.  

2.2 Virksomheden eller Brugerne må ikke overdrage Applikationen til tredjemand 

eller lade tredjemand bruge Applikationen uden aftale med Selskabet. 
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2.3 Virksomheden må endvidere kun anvende NielsenCare til udbud blandt 

Virksomhedens medarbejdere til fysisk træning og i overensstemmelse med, 

hvad der er forudsat ved aftalens indgåelse.  

3 Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse  

3.1 Selskabet eller dets licensgivere kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for de 

skader, der måtte indtræde som følge af Virksomhedens og dens Brugeres 

brug af Applikationen. Ansvarsfraskrivelsen omfatter ethvert direkte og 

indirekte tab, som Virksomheden eller Brugerne måtte lide i forbindelse med 

brugen af Applikationen. Ansvarsfraskrivelsen omfatter således enhver person 

- og tingsskade, herunder enhver skade på Virksomhedens øvrige IT-

udstyr/software og skader på Virksomhedens ting.  

3.2 Virksomheden skal endvidere skadesløsholde Selskabet og dets licensgivere for 

ethvert krav, der måtte udspringe af brugen af Applikationen, som af 

tredjemand måtte blive rejst overfor Selskabet.  

4 Abonnementsydelsen og betalingen 

4.1 Applikationen udbydes til Virksomheden i perioder på 6 måneder ad gangen.  

4.2 Virksomheden betaler et oprettelsesgebyr på kr. 10.000,00 ved Aftalens 

indgåelse, jf. punkt 6.1. Derudover betales ved Aftalens indgåelse en ydelse på 

kr. 50,00 pr. Bruger af Applikationen dækkende de første 6 måneder. Ved 

forlængelse af Aftalen i yderligere seks måneder betales kr. 50,00 pr. Bruger, 

hvilken betaling skal ske ved påbegyndelsen af en ny periode på 6 måneder. 

Priserne er eksklusive moms.  

4.3 Medmindre andet er aftalt, fremsender Selskabet fakturaer i elektronisk form 

til en af Virksomhedens anvist e-mailadresse.  

4.4 Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant. Ved forsinket betaling er 

Selskabet berettiget til at opkræve rykkergebyrer og sædvanlige morarenter 

efter de til enhver tid gældende bestemmelser i renteloven.  

5 Support og afhjælpningsret   

5.1 Selskabet påtager sig at udføre vedligeholdelse og support til 

Virksomhedendes og dens Brugere i abonnementsperioden.  
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5.2 Selskabet har afhjælpningsret, og har således ret til – forud for i øvrige 

misligholdelsesbeføjelser fra Virksomhedens side – at forsøge at afhjælpe 

mangler ved Applikationen.  

6 Ikrafttræden, ændringer, varighed og ophør  

6.1 Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af ordrebekræftelsen.  

6.2 Virksomheden kan opsige Aftalen skriftligt med 14 dages varsel til udløbet af 

en 6 måneders abonnementsperiode, forudsat at opsigelsen sker senest 14 

dage inden udløbet af en periode på 6 måneder.  

6.3 Selskabet kan med 1 måneds varsel foretage ændringer af disse Betingelser 

eller øvrige aftaler, som Selskabet og Virksomheden har indgået. I tilfælde af 

ændringer kan Virksomheden skriftligt opsige aftalen med virkning senest på 

det tidspunkt, hvor ændringen træder i kræft.  

6.4 Hvis Virksomheden væsentlig misligholder aftalen, er Virksomheden berettiget 

til med øjeblikkelig virkning at bringe brugsretten til Applikationen til ophør. 

Det skal blandt andet betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvis 

Virksomheden ikke senest 14 dage efter skriftligt påkrav betaler forfaldne 

fakturaer eller hvis Virksomhedens ellers dens brugere handler i strid med 

punkt 2.  

7 Lovvalg og tvister 

7.1 Tvister mellem parterne afgøres efter dansk ret og efter de til enhver tid 

gældende bestemmelser i retsplejeloven.  

 

 


