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1. Indledning
Disse betingelser beskriver aftalen indgået mellem Autobutler ApS (herefter ”Generator”)
og Kunden.

Generator tilbyder en webbaseret tjeneste, Workshop CRM (herefter ”Platformen”), der
primært, men ikke begrænset til, retter sig mod autoværksteder (herefter ”Kunden”), hvor
Kunden kan anvende Platformen til kundehåndtering og kommunikation med bl.a. bilejere
(herefter ”Slutkunden”), der er direkte tilknyttet Kunden.

Disse betingelser er gældende, medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt parterne
imellem.

2. Aftalens omfang
Aftalen giver Kunden adgang og brugsret til at anvende de nærmere aftalte ydelser og
services, som den til enhver tid gældende version indeholder.

Kunden har mulighed for løbende at tilkøbe sig ekstra funktionalitet. Omfanget af dette vil
fremgå af faktureringen af Kunden.

Generator har til enhver tid ret at ændre funktionaliteten herunder at fjerne og tilføje
funktionalitet fra Platformen.

Anvendelse af Platformen må udelukkende finde sted på den/de anførte hjemmeside® og
inden for den juridiske enhed/lokation, som aftalen er indgået med.



Kunden er ikke berettiget til at vise kundebedømmelser eller -score andetsteds end på de
af Kundens domæner (websites) og fysiske lokationer, der er omfattet af aftalen.

3. Ikrafttræden og opsigelse
Aftalen træder i kraft ved Kundens accept. Accept kan gives skriftligt eller via Platformen
ved, at Kunden selv aktiverer en eller flere services.

Integration mellem Platform og Kundens egen hjemmeside, Facebook, m.m. påhviler
Kunden.

Aftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til udgangen af
abonnementsperioden. Abonnementsperioden er som udgangspunkt 12 måneder med
mindre andet er aftalt.

Aftalen er fortløbende og fornys automatisk. Eventuelle rabatter eller særaftaler frafalder
ved fornyelse med mindre andet er aftalt.

Opsigelse midt i en abonnementsperiode medfører ikke tilbagebetaling af den resterende
del af brugsafgiften. Opsigelse skal ske skriftligt.

Ved opsigelse, uanset årsag, kan Kunden få egne kundedata udleveret.

Ved opsigelse er kunden ikke længere berettiget til at vise kundebedømmelser eller -score
på de af kundens domæner og fysiske lokationer, der var omfattet af aftalen. Kunden er
heller ikke berettiget til at vise kundebedømmelser og -score andre steder.

I tilfælde af Kundens misligholdelse har Generator ret til øjeblikkeligt at stoppe Kundens
adgang til Platformen samt fjerne al kode og/eller data. Eventuel genåbning af adgang til
Platformen pålægges et administrationsgebyr på DKK 1.000.

Generator forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde
tjenesten.

4. Priser, betaling samt betalingsvilkår
Anvendelsen af tjenesten er betinget af betaling af en årlig brugsafgift, som betales forud.
Prisen herfor er den til enhver tid gældende listepris ved bestilling.

Manglende betaling udgør væsentlig misligholdelse af aftalen og berettiger Generator til at
stoppe levering, jf. afsnit 3, samt ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Ved for sen betaling er Generator berettiget til at opkræve morarenter af det til enhver tid
skyldige beløb. Ved fremsendelse af rykker opkræves desuden rykkergebyr.

Generator er til enhver tid berettiget til at regulere brugsafgiftens størrelse med 1 måneds
varsel.



Betaling trækkes automatisk enten fra Kundens oplyste konto via Nets Leverandørservice
eller et tilknyttet betalingskort. Det er Kundens forpligtelse at sikre, at der til enhver tid er
tilknyttet en gyldig konto til Nets Leverandørservice eller et gyldigt betalingskort. Hvis Nets
Leverandørservice benyttes, er aftalen omfattet af bestemmelserne Nets regler for
debitorer. For yderligere oplysninger herom henvises til Nets’ hjemmeside.

Ved for sen betaling vil Kunden i første omgang anmodes om indbetaling eller opdatering
via Nets Leverandørservice uden yderligere omkostninger. Betaling skal være modtaget
hos Generator senest 8 dage efter fakturadato.

5. Ansvarsbegrænsning
Generator yder ingen driftsgaranti af nogen art. Generator bestræber sig på højst mulige
oppetid og levere den bedst mulige drift samt at få afhjulpet eventuelle driftsproblemer
hurtigst muligt.

Generator er til enhver tid berettiget til at foretage de tekniske omlægninger og ændringer i
Platformen og ydelser, som Generator finder hensigtsmæssige. Generator tilstræber at
begrænse de gener, som sådanne omlægninger og ændringer måtte påføre Kunden.

Generator er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for
foretagelse af ændringer.

Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for (i) indirekte tab af fortjeneste,
omsætning, forretning, forretningsmuligheder, tab eller genskabelse af data, goodwill,
sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet,
forventede besparelser eller forventet omsætning (uanset om disse er direkte, indirekte
eller følgetab), (ii) ethvert tab eller skade over for tredjepart (uanset om disse er direkte,
indirekte eller følgetab), eller (iii) ethvert andet indirekte tab eller følgetab.

Generator kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for det arbejde som
formidles og udføres via brugen af Platformen mellem Kunden og Kundens kunder,
herunder (men ikke begrænset til) fejl og mangler på gennemførte reparationer,
efterlevelse af givet tilbud, arbejdets udførsel m.v.

Kundens misligholdelsesbeføjelser er i tilfælde af Generators misligholdelse begrænset til
opsigelse af aftalen, efter Generator har haft mulighed for at afhjælpe den af Kunden
påberåbte misligholdelse.

6. Dataansvar
Generator tager jævnligt backup af Kundens data, men Generator kan ikke drages til
ansvar for tab af data uanset årsagen til dette.

Kunden anbefales derfor til altid selv at have egen backup af det materiale, Kunden
uploader på Platformen.



Såfremt data mistes eller beskadiges, vil Generator på bedst mulig vis bistå Kunden med
genetablering af Kundens data.

7. Persondata og ophavsret
Det er til enhver tid Kundes ansvar at sikre, at rettighederne til data uploadet/lagret af
Kunden i Platformen er lovlige, herunder at tredjemands rettigheder, fx ophavsrettigheder,
varemærkerettigheder, m.m., ikke krænkes, samt at sikre, at der er givet fornødent
samtykke i henhold til lov om beskyttelse af persondata.

Generator påtager sig intet ansvar for lovligheden af Kundens data.

I tilknytning til lov om beskyttelse af persondata handler Generator alene efter instruks fra
Kunden. Generator anses således for databehandler og Kunden for dataansvarlig.

Generator anvender en ekstern it-leverandør, der varetager den tekniske drift og
vedligeholdelse af Platformen. Denne it-leverandør er databehandler for Generator, og
Kunden accepterer hermed, at it-leverandøren også behandler de data for hvilken Kunden
selv er dataansvarlig. It-leverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra
Generator, og opnår ingen form for rettigheder til persondata eller øvrige rettigheder til den
information, Kunden afgiver eller materiale, Kunden uploader.

It-leverandøren (databehandleren) har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres,
fortabes eller beskadiges samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven eller i strid med Generators
instruks.

På Kundens anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende
timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren Kunden tilstrækkelige oplysninger
til, at denne kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kunden indestår selv for, at indsamling og offentliggørelse af personhenførbare data
gennem tjenesten sker i overensstemmelse med dansk rets til enhver tid gældende
lovgivning, herunder lov om behandling af personoplysninger.

Generator kan i ingen tilfælde holdes ansvarlig for det indhold, der skabes af Kunden, og
Kunden skal holde Generator skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst i denne
anledning, herunder for krænkelse af tredjemands rettigheder.

8. Rettigheder
Platformen, herunder ethvert indhold af Platformen og al underliggende teknologi
(inklusive immaterielle rettigheder indeholdt deri) tilhører Generator og er beskyttet i
henhold til gældende love om ophavsret og anden lovgivning.



Generator erhverver ingen rettigheder til det materiale, som Kunden vælger at uploade til
Platformen, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret herunder ret til at gøre
materialet tilgængeligt for andre, gennem Platformen eller på andre måder efter
Generators eget valg.

Kunden indestår for, at de data som overføres til Platformen, er i overensstemmelse ikke
overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker
tredjemands rettigheder.

Anmoder Kunden Generator om at foretage manuel eller automatisk overførsel af data
eller indhold fra et andet digitalt medie, indskærpes det, at Kunden skal indhente alle
nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før Generator anmodes om at foretage
kopieringen/dataoverførslen.

Generator er berettiget til at fjerne data og indhold uden varsel, hvis Generator vurderer,
at det er nødvendigt for undgå krænkelse af tredjemands ret, at bringe en sådan til ophør
eller overholde lovgivningen generelt. Generatorforbeholder sig desuden retten til at fjerne
data og indhold, der vurderes at kunne skade Generators goodwill eller i øvrigt findes
upassende.

9. Misligholdelse
Generator er berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvist i tilfælde af Kundens
væsentlige misligholdelse.

Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet (men ikke begrænset til) enhver
tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Kunden i nærværende betingelser, herunder
manglende rettidig betaling, Kundens anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs.

Kundens brugsret bortfalder ved ophævelse.

I tilfælde af Generators væsentlige misligholdelse kan Kunden skriftligt varsle ophævelse
af aftalen, såfremt Generator ikke inden en frist på minimum 15 arbejdsdage afhjælper
misligholdelsen. Fristen regnes fra det tidspunkt, varslet om ophævelsen er kommet frem
til Generator.

Såfremt Generator får mistanke om misbrug af Platformen, herunder (men ikke begrænset
til) bevidst afgivelse af urigtige oplysninger i forbindelse med tilbudsgivning eller oprettelse
af falske kundebedømmelser, har Generator ret til at lukke for adgangen til den Platformen
uden, at Kunden kan rejse krav mod Generator som følge heraf.

10. Force majeure
Generator kan ikke holdes ansvarlig over for Kunden for forhold, der ligger uden for
Generators kontrol. Force majeure inkluderer (men er ikke begrænset til) naturkatastrofer,
terrorangreb, krig, sabotage, strejke, lockout, brand, vandskade, strømsvigt, omfattende it-



nedbrud og nedbrud af internetforbindelser.

11. Kommunikation med Kunden
Kunden accepterer, at Generator, må sende Kunden meddelelser via det på Platformen
fungerende beskedsystem samt Kundens oplyste e-mail adresse. Der er Kundens ansvar
at sikre, at Kundens oplyste e-mail adresse til enhver tid er korrekt.

12. Ændring af vilkår
Generator forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige
ændringer vil Generator varsle ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår med minimum 1
måneds varsel. Ændringer bekendtgøres på Platformen og/eller sendes som besked
direkte til Kunden via Platformens beskedsystem. De til enhver tid gældende vilkår vil
være tilgængelig på Platformen.

13. Overdragelse
Generator er berettiget til at overdrage enhver rettighed og forpligtelse i henhold til aftalen
med Kunden helt eller delvist til tredjemand.

Kunden kan ikke uden skriftligt samtykke fra Generator foretage overdragelse af sine
rettigheder og forpligtelser indeholdt i nærværende aftale. Ved overdragelse forstås bl.a.
(men ikke begrænset til) omstrukturering, salg af virksomhed eller aktiver eller anden
opsplitning af Kundens virksomhed.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Generator og Kunden, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed,
skal afgøres efter dansk ret ved danske domstole.
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