DEL II
MAESTRO SOFT – ALMINNELIGE LISENSVILKÅR
1.

DEFINISJONER
I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås
slik:
Avtalen:

Med Avtalen menes denne avtales del I, II og tilhørende vedlegg.

Brukere:

Med Brukere menes de ansatte innen Lisenstakers rettssubjekt
som har rett til å benytte Programvaren under Lisensen.

Brukerstøtteavtale:

Med Brukerstøtteavtale menes særskilt avtale mellom Maestro
Soft AS og Lisenstaker om brukerstøtte til benyttelse av
Lisensen.

Dokumentasjon:

Med Dokumentasjon menes slik dokumentasjon som angitt i
Avtalen (herunder i vedlegg).

Innkjøpspris:

Med Innkjøpspris menes engangsvederlag for rett til å benytte
Lisensen i avtaleperioden.

Lisensen:

Med Lisensen menes Lisenstakers rett til å benytte Maestro
Softs Programvare som angitt etter Avtalen.

Lisenstaker:

Med Lisenstaker menes rettighetshaver etter Avtalen.

Programvaren:

Med Programvaren menes slik programvare som angitt i
Vedlegg 1 til Avtalen.

Årlig avgift:

Med Årlig avgift menes årlige vederlag for rett til å benytte
Lisensen.

2.

LISENS

2.1

Programvaren spesifisert i Avtalen er utviklet og eies av Maestro Soft.

2.2

Maestro Soft gir herved til Lisenstaker en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å
installere og bruke Programvaren på de vilkår som følger av Avtalen (”Lisensen”).

3.

LISENSTAKERS RETTIGHETER

3.1

Lisensen gir Lisenstaker rett til:

3.1.1

Å laste ned Programvaren fra Maestro Softs hjemmeside;

3.1.2

Å laste ned eventuell dokumentasjon tilhørende Programvaren som nærmere definert av
Maestro Soft i Avtalen fra Maestro Softs hjemmeside;

3.1.3

Å installere og bruke Programvaren begrenset til slikt antall Brukere som er spesifisert i
Del I, og forutsatt at Lisenstaker har betalt for slik bruk. Lisenstaker kan utvide bruk av
Lisensen til flere Brukere etter å ha meldt fra skriftlig om dette til Maestro Soft. Avtalen
blir etter slik skriftlig melding automatisk utvidet og med forpliktelse for Lisenstaker til
å betale for antallet nye Brukere i henhold til Avtalens vilkår.

3.1.4

Å kjøpe slik support som Maestro Soft til enhver tid måtte tilby til de enhver tid
gjeldende priser, samt rett til å inngå egen avtale om brukerstøtte.
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4.

VEDERLAG OG BETALING

4.1

Lisenstaker skal som vederlag for Lisensen betale til Maestro Soft Innkjøpspris med
tillegg av årlig avgift som angitt i Avtalens Del I.

4.2

Lisenstaker skal for support som ikke er regulert i Brukerstøtteavtale betale til Maestro
Soft det som følger av Maestro Softs til enhver tid gjeldende priser, med mindre annet er
skriftlig avtalt.

4.3

Lisenstaker skal betale til Maestro Soft innen 30 dager etter mottakelse av faktura hvis
ikke annet er avtalt. Årsavgiften faktureres den første virkedag i januar hvert år med
mindre annet er skriftlig avtalt.

4.4

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter loven.

4.5

Maestro Soft har rett til å endre den årlige avgiften for Lisensen. Maestro Soft skal gi
Lisenstaker skriftlig varsel om slik endring innen 15. september hvert år. Slikt varsel er
likevel ikke nødvendig dersom endringen ikke overstiger endring i konsumprisindeksen
siden Maestro Softs foregående prisendring. De endrede priser legges til grunn for det
påfølgende kalenderår.

4.6

Alle priser er oppgitt eksklusive mva.

5.

NYE VERSJONER OG OPPDATERINGER AV PROGRAMVAREN

5.1

Maestro Soft plikter å tilby nye versjoner av Programvaren og tilhørende dokumentasjon
til Lisenstaker. Lisenstaker skal skifte ut eksisterende versjon av Programvaren med ny
versjon så snart Lisenstaker får beskjed om at slik foreligger.

5.2

Forsendelse av nye versjoner og oppdateringer skjer for Lisenstakers regning og risiko
(omfatter produksjon, ekspedisjon og porto). Maestro Soft skal gjøre nye versjoner og
oppdateringer tilgjengelig for nedlasting.

6.

LISENSTAKERS FORPLIKTELSER

6.1

Lisenstaker skal:

6.1.1

Ikke kopiere Programvaren annet enn så langt det er nødvendig til ordinær bruk av
Programvaren for Brukerne og som spesifisert i punkt 3;

6.1.2

Kjøre nødvendige tester for å sikre kompatibilitet mellom Programvaren og annen
programvare/utstyr som Lisenstaker bruker, før Programvaren tas i bruk og/eller annen
programvare skiftes ut;

6.1.3

Ha nøyaktig og til enhver tid oppdatert fortegnelse av antall eksemplarer av
Programvaren og Dokumentasjon og hvor disse befinner seg;

6.1.4

Overvåke og kontrollere at bruk av Programvaren og Dokumentasjon skjer i samsvar
med Avtalen;

6.1.5

Installere og bruke Programvaren slik Maestro Soft i Dokumentasjon eller på annen
måte har angitt eller fra tid til annen måtte angi;

6.1.6

Ikke gi eller gjøre tilgjengelig hele eller deler av Programvaren eller Dokumentasjon i
noen form til noen annen enn Lisenstakers ansatte/Brukere, uten etter Maestro Softs
forutgående skriftlige samtykke;
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6.1.7

Kun benytte Programvaren og Dokumentasjon for Brukere i eget selskap eller
organisasjon. Programvaren eller Dokumentasjon kan ikke brukes i eller til
kursvirksomhet, uten skriftlig samtykke fra Maestro Soft.

7.

BEGRENSET ANSVAR FOR FEIL I PROGRAMVAREN

7.1

Lisenstaker er inneforstått med at programvare generelt ikke er feilfri og at feil i
Programvaren ikke innebærer noe brudd på Avtalen.

7.2

Hvis Lisenstaker oppdager en alvorlig feil som i vesentlig grad affekterer Lisenstakers
bruk av Programvaren og gir Maestro Soft skriftlig varsel innen rimelig tid, skal Maestro
Soft etter eget valg enten returnere lisensvederlaget for det angjeldende år til Lisenstaker
eller bruke rimelige ressurser på å rette feilen innen rimelig tid basert på markedsbehov.
Maestro Soft har imidlertid ingen plikt til feilretting dersom feilen skyldes endring eller
tillegg til Programvaren som ikke er forårsaket av Maestro Soft, feil bruk eller misbruk
av Programvaren eller bruk av Programvaren sammen med annen programvare eller
utstyr som ikke er kompatibel med Programvaren.

8.

BEGRENSET ØKONOMISK ANSVAR

8.1

Maestro Soft er ikke ansvarlig for indirekte tap herunder forventet besparelse eller
gevinst. Som indirekte tap regnes driftstap, avsavnstap, tapt inntekt, tapte data og
rekonstruksjon av data, tap av goodwill, samt lignende tap eller skade.

8.2

Maestro Softs totale ansvar etter Avtalen er begrenset til Lisensvederlaget betalt av
Lisenstaker for det angjeldende år.

8.3

Lisenstaker skal til Maestro Soft fremme ethvert krav skriftlig og uten ugrunnet opphold
etter at det ansvarspådragende forholdet er eller burde vært oppdaget, og senest tre
måneder etter levering av den ytelse som gir anledning til kravet har funnet sted.

9.

OPPHAVSRETT OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER

9.1

Lisenstaker anerkjenner at følgende er å betrakte som Maestro Softs intellektuelle
eiendom ("Maestro Softs Intellektuelle Eiendom"):

9.1.1

Programvaren og enhver frembringelse, produkt eller tjeneste relatert til denne,
herunder skrifter av alle slag, programvare, databaser, design, grensesnitt, algoritmer,
ideer, konsepter, skisser, diagrammer, tekniske data, tabeller og lignende, uavhengig av
om dette nyter vern etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 12.
mai 1961 nr. 2 eller andre lover, og uavhengig av om dette er frembrakt muntlig, skriftlig
eller på annen måte, samt tid og sted for frembringelsen, som Maestro Soft, dets ansatte
eller dets underleverandør, helt eller delvis har frembrakt, slik dette foreligger på
avtaletidspunktet og som utviklet videre gjennom Avtalen eller på annen måte;

9.1.2

Ethvert varemerke, logo eller produktnavn som Maestro Soft benytter og/eller er
registrert eier av; og

9.1.3

"Maestro Soft" og andre selskapsnavn brukt av Maestro Soft, herunder alle navn som
begynner med "Maestro".

9.2

Lisenstaker anerkjenner at Maestro Soft har eksklusiv rett til Maestro Softs
Intellektuelle Eiendom.
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9.3

Lisenstaker skal:

9.3.1

Ikke forårsake eller tillate noe som kan være skadegjørende for Maestro Softs
Intellektuelle Eiendom eller medvirke til eller tillate at andre gjøre det;

9.3.2

Gi Maestro Soft varsel om krenkelse eller mistanke om krenkelse av Maestro Softs
Intellektuelle Eiendom, herunder, men ikke begrenset til ulisensiert bruk av
Programvaren. Varsel skal gis så snart Lisenstaker blir kjent med eller mistenker slik
krenkelse;

9.3.3

Ikke uten Maestro Softs skriftlige samtykke bruke eller søke registrert noe navn,
varemerke eller domenenavn som inkluderer, likner på eller kan bli forvekslet med hele
eller deler av Maestro Softs Intellektuelle Eiendom. Denne bestemmelse gjelder også
etter avtaleperiodens utløp;

9.3.4

Ikke oversette, bearbeide eller endre Programvaren eller dokumentasjon, eller
dekompilere eller foreta omvendt utvikling av Programvaren; og

9.3.5

Ikke bruke Maestro Softs Intellektuelle Eiendom og andre rettigheter tilhørende
Maestro Soft ut over det som følger av Avtalen eller skriftlig samtykke fra Maestro Soft.

10.

KONFIDENSIELL INFORMASJON

10.1

Som konfidensiell informasjon regnes Programvaren og enhver frembringelse, produkt
eller tjeneste relatert til denne, herunder, men ikke begrenset til dokumentasjon,
objektkode og kildekode, betingelser og beløp i Avtalen, opplysninger om Maestro Soft
som Lisenstaker etter en forsiktig og lojal vurdering må forstå er av betydning å
hemmeligholde, samt all informasjon som er merket fortrolig eller konfidensiell
(”Konfidensiell Informasjon”).

10.2

Lisenstaker og Maestro Soft skal:

10.2.1

Ikke gjøre Konfidensiell Informasjon tilgjengelig for tredjemann. Dette gjelder ikke
opplysninger som:
(a) Er blitt offentlig tilgjengelig uten Lisenstakers medvirkning; eller
(b) Må opplyses som følge av lovpåbud;

10.2.2

Ikke benytte Konfidensiell Informasjon på annen måte enn til fullbyrdelse av Avtalen; og

10.2.3

Informere dets ansatte om Avtalen og sikre at de overholder denne.

10.3

Dette punkt 10 gjelder også etter Avtalens utløp.

11.

SKADESLØSHOLDELSE

11.1

Maestro Soft skal holde Lisenstaker skadesløs mot ethvert krav fra tredjemann om at
Programvaren krenker opphavsrett eller annen immateriell rettighet. Dette gjelder
likevel ikke dersom krenkelsen helt eller delvis skyldes Lisenstakers forhold.

11.2

Lisenstaker skal gi Maestro Soft skriftlig varsel om slikt krav så snart det fremsettes.

11.3

Maestro Soft har rett til å forsvare Lisenstaker mot slikt krav, herunder rett til å inngå
forlik. Lisenstaker skal gi Maestro Soft slik rimelig assistanse som Maestro Soft måtte
kreve.

11.4

Dersom slik krenkelse oppstår, skal Maestro Soft etter eget valg:
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11.4.1

Sikre Lisenstaker fortsatt rett til å bruke Programvaren;

11.4.2

Endre Programvaren slik at denne ikke lenger krenker tredjemanns rettighet;

11.4.3

Erstatte Programvaren eller den delen av Programvaren som innebærer en krenkelse
med annen programvare som oppfyller de samme funksjoner; eller

11.4.4

Betale Lisenstaker tilbake lisensvederlaget for det angjeldende år.

12.

KONTROLL AV BRUK AV PROGRAMVAREN

12.1

For å kontrollere at Lisenstaker overholder Avtalen, har Maestro Soft rett til å:

12.1.1

Legge inn kontrollmekanismer i Programvaren;

12.1.2

Kreve at Lisenstaker bruker et tilleggsprogram som overvåker og kontrollerer bruken av
Programvaren; og

12.1.3

Inspisere Lisenstakers lokaler der Programvaren er i bruk, etter å ha gitt rimelig
forhåndsvarsel.

13.

FORCE MAJEURE

13.1

Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad
vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Maestro Softs kontroll, suspenderes
Maestro Softs plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som
forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og
ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

13.2

Maestro Soft kan imidlertid si opp Avtalen med tre måneders varsel dersom force
majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

14.

VARIGHET

14.1

Avtalen løper fra avtaledatoen og inntil den blir sagt opp av en av partene.

15.

OPPSIGELSE

15.1

Hver av partene kan si opp Avtalen ved 3 måneders skriftlig varsel til den annen part.
Oppsigelsen får virkning for det påfølgende kalenderår.

15.2

Maestro Soft kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom Lisenstaker
misligholder Avtalen, herunder, men ikke begrenset til forsinket betaling, og ikke retter
opp slikt mislighold (hvis det kan rettes opp) innen 30 dager etter å ha mottatt skriftlig
varsel fra Maestro Soft.

16.

VIRKNINGER AV OPPSIGELSE

16.1

Ved oppsigelse av Avtalen skal Lisenstaker straks avslutte bruken av Programvaren og
tilhørende materiale, herunder, men ikke begrenset til dokumentasjonen.

16.2

Ved oppsigelse av Avtalen, skal Lisenstaker innen 14 dager:

16.2.1

Betale til Maestro Soft skyldige vederlag og kostnader som har oppstått som følge av
Programvaren eller Avtalen;
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16.2.2

Slette programvare som er omfattet av avtalen.. Dette punktet gjelder for eksemplarer av
Programvaren og tilhørende materiale i alle former, delvise eller komplette, og alle typer
media og datamaskinhukommelse, og uansett om det er modifisert eller inkludert i
annet materiell; og

16.2.3

Gi Maestro Soft skriftlig beskjed om at dette punkt 16 er oppfylt.

17.

OVERDRAGELSE AV AVTALEN

17.1

Maestro Soft har rett til å overdra hele eller deler av Avtalen til tredjemann.

17.2

Lisenstaker har ikke rett til å overdra noen deler av Programvaren eller Avtalen.

18.

ENDRINGER I AVTALEN

18.1

Endringer i Avtalen er ikke gyldig med mindre Maestro Soft skriftlig har godkjent disse.

