Disse vilkår er gældende ved køb af ydelser leveret af Management.nu.

Indledning
Nærværende standardvilkår er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og ordrer med mindre andet
er aftalt imellem parterne.
Kunden´s medvirken
Kunden stiller under opgavernes udførelse personale, dokumenter, data, software, diagrammer, mv. til
rådighed for Management.nu alt med henblik på at sikre, at Management.nu har de bedst mulige vilkår i
forbindelse med løsningen af opgaven.
Kunden er forpligtet til at bistå Management.nu med fremskaffelse af de oplysninger om Kundens
virksomhed, Management.nu måtte få brug for til opgavens løsning, herunder oplysninger om tekniske -,
økonomiske - og organisatoriske forhold.
Kunden skal udpege en eller flere person(er), der er bemyndiget til at disponere på kunden’s vegne i
forhold til Management.nu.
Leverancer
Leverancen sker som udgangspunkt på elektronisk form f.eks. via e-mail, men kan også ske ved en
præsentation såfremt dette er aftalt skriftligt imellem parterne.
Immaterielle rettigheder
Kunden er i det omfang, det er aftalt, berettiget til at anvende det materiale, som er udarbejdet i
forbindelse med Management.nu´s løsning af opgaverne, herunder ejendomsretten til fremstillede
eksemplarer og retten til at anvende og ændre materialet.
Management.nu beholder i øvrigt samtlige rettigheder over sine ideer og opfindelser og det materiale,
denne har udarbejdet og er berettiget til at anvende ideer, opfindelser, know-how og materiale til løsning
af opgaver for andre kunder.
Erstatningsansvar
Management.nu er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler, dog med de nedenfor nævnte
ansvarsbegrænsninger.
Management.nu er ikke ansvarlig for indirekte tab herunder driftstab, tabt avance, tab af data,
fejlbehæftede data, følgetab, forøget intern arbejdsindsats eller andet indirekte tab samt omkostninger
og/eller skader der opstår, som følgende af den ydelse som måtte være givet direkte eller indirekte.
Management.nu´s erstatningsansvar er i alle tilfælde maksimeret til den samlede pris for den
ansvarspådragende leverance.
Tavshedspligt
Såvel kunden som Management.nu er forpligtiget til at udvise fuld diskretion og har tavshedspligt omkring
alle fortrolige oplysninger, som erhverves mundtligt eller skriftligt vedrørende den anden part i forbindelse
med samarbejdet.
Ejendomsforbehold Management.nu bevarer ejendomsretten til det solgte, da det er solgt med
ejendomsforbehold efter lovgivningen herom, indtil den fulde købssum med tillæg af eventuelle renter og
omkostninger er erlagt.
Værneting & lovvalg
Nærværende aftale er undergivet danske ret. Enhver retssag vil kunne anlægges ved sagsøgtes
værneting i Viborg.

