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Vilkår for brug af m-navigator 

1. Anvendelse 

 

1.1. Vilkårene gælder for ethvert brug af Intersolia Den-

marks A/S’ internetbaserede IT-system m-navigator.  

 

1.2. Forholdet mellem Intersolia Denmark og kunden re-

guleres kun af disse vilkår og eventuelle skriftlige af-

taler mellem parterne.  

 

1.3. Intersolia Denmarks services og produkter er beskre-

vet på intersolia.com/da og opdateres løbende.  

 

2. Licens til m-navigator 

 

2.1. Ved indgåelse af en aftale om brug af m-navigator 

får kunden en ikke-eksklusiv, tidsbegrænset brugsret 

til systemet på de her beskrevne vilkår. Brugsretten 

gælder kun ansatte hos kunden, herunder ansatte i 

datterselskaber. 

 

2.2. M-navigator med tilhørende programmer og kilde-

koder er ophavsretligt beskyttede produkter tilhø-

rende Intersolia Denmark A/S.  

 

2.3. Enhver form for kopiering, udlån eller reproduktion 

af m-navigator med tilhørende programmer og kil-

dekoder er ulovlig, og udgør en væsentlig mislighol-

delse af aftalen og vil føre til lukning af adgangen til 

systemet uden varsel samt ophævelse af alle aftaler 

med Intersolia Denmark.  

 

2.4. Abonnementet er bindende i de første 36 måneder 

efter abonnementets indgåelse. Herefter kan kunden 

opsige det med 12 måneders varsel til udløbet af en 

måned. 

 

2.5. Intersolia Denmark kan til enhver tid opsige kundens 

abonnement med 3 måneders varsel til udløbet af 

en måned. 

 

3. Support 

 

3.1 Licensen omfatter teknisk support ved driftsproble-

mer. Anden support udføres i henhold til  

Intersolia Denmarks vilkår for konsulentservice. 

 

 

 

4. Betaling  

 

4.1. Kundens abonnementspris opkræves forud for det 

kommende kalenderår opgjort efter antallet af an-

satte ved det foregående års udgang. Ved indgåelse 

af abonnementsaftale i løbet af året opkræves første 

gang ved næste månedsskift efter antallet af ansatte 

ved aftalens indgåelse.  

 

4.2. Hvis antallet af ansatte hos kunden stiger i løbet af 

året, reguleres den samlede abonnementspris og 

differencen opkræves for den resterende del af året 

ved udgangen af førstkommende måned. Der regu-

leres ikke for fald i antallet af ansatte i løbet af året. 

 

4.3. Det påhviler kunden løbende i m-navigator at opda-

tere sit antal af ansatte. Kunden er ansvarlig for, at 

disse oplysninger til enhver tid er korrekte. Intersolia 

Denmark kan for kundens regning bede om revisor-

bekræftet erklæring om oplysningernes rigtighed. 

Manglende opfyldelse af disse forpligtelser udgør en 

væsentlig misligholdelse og kan føre til lukning af 

adgang til systemet uden varsel samt ophævelse af 

alle aftaler med Intersolia Denmark. 

 

4.4. Den i medfør af ovenstående beregnede abonne-

mentspris for det kommende år reguleres den 1.1. 

efter udviklingen i nettoprisindekset pr. 1.11. det fo-

regående år, dog mindst 2,5% om året.  

 

4.5. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.  

 

4.6. Ved forsinket betaling pålægges et gebyr på 100 kr. 

pr. rykkerskrivelse. Efter 3. rykkerskrivelse sendes 

kravet inkl. omkostninger til inddrivelse ved retslig 

inkasso uden yderligere varsel. Samtlige omkostnin-

ger ved inddrivelsen påføres kunden.  

 

4.7. Intersolia Denmark lukker for kundens adgang til sy-

stemet uden varsel efter fremsendelse af 3. rykker-

skrivelse. 

 

5. Immaterielle- og datarettigheder  

 

5.1. Den fulde ejendomsret til alle data og registreringer 

i m-navigator tilhører Intersolia Denmark. De regi-

strerede data anvendes kun i forbindelse med vedli-

geholdelse og udvikling af systemet samt i anonymi-

seret ikke identificerbar form. 
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5.2. Intersolia Denmark er ikke ansvarlig for krænkelse af 

tredjeparts immaterielle rettigheder ved kundens 

brug af systemet. I det omfang Intersolia Denmark 

måtte blive mødt med påstand om en sådan kræn-

kelse, skal kunden skadesløsholde Intersolia Den-

mark for ethvert tab og alle omkostninger. 

 

6. Ansvar  

 

6.1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undla-

delser efter gældende ret. Ingen af parterne er an-

svarlige for indirekte tab, herunder tab af produk-

tion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. 

 

6.2. Intersolia Denmarks ansvar over for kunden kan i in-

tet tilfælde overstige 100.000 DKK eller kundens 

samlede betaling de seneste 12 måneder, hvis dette 

beløb er lavere.  

 

7. Fortrolighed  

 

7.1. Ingen af parterne må viderebringe, bruge eller sætte 

andre i stand til at bruge hinandens erhvervshem-

meligheder eller andre oplysninger uanset art, med-

mindre disse i allerede er offentligt tilgængelige. 

 

7.2. Parternes fortrolighedsforpligtelser gælder under 

samarbejdet og uden tidsbegrænsning efter dettes 

ophør uanset årsagen til ophøret. 

 

8. Gældende lov og værneting  

 

8.1. Parternes samarbejde er underlagt dansk ret og en-

hver tvist mellem parterne skal afgøres med Køben-

havns byret som første instans. 
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