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Betingelser og vilkår. 

 

1. Generelt. 

1.1 Disse vilkår i denne aftale er gældende mellem Sekur ApS CVR. 33057202 herefter "Udbyder"og bruger 

      "Kunde" som er tilknyttet licens hos Sekur® SC (Secure Camera) herefter ”Servicen”.  

1.2 Denne aftale er gældende som anført når Kunde er aktiv og/eller har aktiveret Servicen via den web-baserede 

aftale. Anvendelse, indhold samt andre vilkår og betingelser for denne aftale står anført i afsnit om 

Sekur® SC License (Sekur Secure Camera License). 

 

 

2. Sekur® SC – Servicen. 

2.1 Servicen giver Kunden adgang til live view overvågning samt lager til billeder og optagelser. 

2.2 Kunden modtager specifikationer og selvvalgt koder til login med link til dataportal på internettet.  

2.3 Kunden er forpligtiget til at opbevare disse informationer på en sikker måde. 

 

 

3. Udstyr og forbindelser. 

3.1 Udbyders levering af Servicen forudsætter at Kunden har det anbefalede udstyr på kundens lokation. 

      Servicen er betinget af en bredbåndsforbindelse til internettet på minimum 256kbps upload pr. kamera. 

       Kunden foranlediger denne forbindelse gennem sin internet-udbyder på sådan en måde, at et kamera kan 

       forbindes uden yderligere tilpasning af hastigheden. Hvis sådanne tilpasninger skal udføres eller bestilles, 

       afholder Kunden alene alle udgifter herfor. Port 80 og port 8080 skal være åbne i firewalls for al TCP-trafik. 

3.2 Kunden har kun tilladelse til at tilslutte godkendt udstyr til Sekur®SC. Servicen er operationel med alle Axis 

       produkter der har AVHS-software installeret. 

 

 

4. Refusion og betaling. 

4.1 Licens og betalingsbetingelser står angivet i “ Sekur® ApS SC License “ samt i den til enhver 

      tid gældende prisliste. Ændringer af priser bliver sendt til Kunden senest 3 måneder før ikrafttrædelse 

4.2 Udbyder forbeholder sig ret til at opkræve administrationsgebyr herfor. Udbyder har ret til at fakturere 

      morarenter for betalinger der er forfaldne, samt at opkræve rykkergebyr på kr. 50,- eksl moms. i 

      overensstemmelse med rentelovens regler. 

4.3 Kamera er operatør låst til Sekur®SC portal. I tilfælde hvor et kamera skal frigives, faktureres et 

      administrationsgebyr/håndteringsgebyr kr. 380,- pr kamera. 

 

 

5. Aftalens varighed. 

5.1 Nærværende aftale er gældende fra aftalens indgåelse jf. generelle vilkår, med 3 måneders opsigelse 

      til den 1. i en måned. 
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6. Licensoverdragelse. 

6.1 Kunden kan efter aftale med Udbyder, overføre licens til anden ejer og betaler.  

      Betingelsen for overdragelse af licens er, at alle tilsluttede kameraer overføres på samme tid, og at ny 

      ejer acceptere betingelser i henhold til denne aftale. Licens skal betales kvartalsvis forud for perioden. 

6.2 Administrationsgebyr faktureres efter den til enhver tid gældende prisliste.  

6.3 Udbyder har ret til at overføre rettigheder og forpligtigelser efter aftalen til 3 part. Kunde skal informeres 

      herom ikke senere end 3 måneder før overdragelsen. 

6.4 Ønsker en Kunde at skifte Udbyder, faktureres Kunden et administrationsgebyr efter den til enhver tid 

      gældende pris pr. kamera for håndtering af overdragelsen. 

 

 

7. Afbrydelse, vedligeholdelse etc. 

7.1 Udbyder er forpligtiget til at udbedre fejl i Servicen indenfor rimelig tid. Udbyder har dog ingen 

      forpligtigelse til at afhjælpe fejl relateret til Kundens netværk, udstyr eller internet-forbindelse.  

7.2 Udbyder er forpligtiget til at levere Servicen som minimum med samme funktioner som ved aftalens 

      indgåelse. I det tilfælde at Kunden i en periode ikke har adgang til Servicen som angivet i licensen, er 

      Kunden berettiget til et nedslag i licens. 

7.3 Udbyder yder support til Servicen som angivet i aftalen. 

7.4 Planlagte og ikke planlagte nedetid bliver offentliggjort på www.driftinfo.nu. 

  

 

8. Brug af Sekur® SC Servicen samt jura. 

8.1 Udnyttelse og funktioner i Servicen er beskrevet under hver licens. 

8.2 Kunden er ansvarlig for tilladelse, brug og anden adgang til Sekur® SC Servicen på Kundens login portal. 

8.3 Kunden er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og tilhørende regulativer. Brug af kamera- 

      overvågning i Danmark er angivet i lov LBK nr 1190 af 11/10/2007 og lov nr 713 af d.25/06/2010  

 

 

9. Skader og begrænsning af ansvar. 

9.1 Udbyder har ansvaret for, med begrænsninger som anført herunder, at Servicen fungere optimalt under 

      forudsætning af, at Kunden administrerer systemet korrekt. 

9.2 Udbyder kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for skader eller bod forårsaget direkte eller 

      indirekte med tab til følge eller omkostninger forbundet hermed. Dette omfatter også alle former for 

      personlige skader, skader på bygninger, udstyr eller økonomiske tab.  

9.3 Hver part er fritaget for ansvar ved fejl og mangler som følge af force majeure. 

9.4 Erstatning o.a. skal meddeles skriftligt til Udbyder indenfor rimelig tid fra fejl eller mangel er identificeret 

      eller fra tidspunkt hvor fejlen burde være udbedret. 

 

 

 

 

 

http://www.driftinfo.nu/
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10 Opsigelse etc. 

10.1 Såfremt betaling ikke har fundet sted efter fremsendt rykkerskrivelse, har Udbyder ret til at deaktivere  

        Servicen overfor Kunden indtil det fulde beløb er indbetalt. 

10.2 Hver part har ret til at opsige et aftalen med omgående virkning, hvis en part erklæres konkurs eller at 

        det sandsynliggøres at en part ikke kan betale forfaldne ydelser. 

 

 

11. Ændringer. 

11.1 Udbyder har ret til, uden forudgående varsel, at tilrette, opdatere og ændre Servicen under forudsætning af, 

        at ændringen ikke har direkte negativ indvirkning af servicen. Udbyder har ligeledes ret til, med et varsel på 

        30 dage, at ændre vilkår og betingelser vedrørende aftalen. 

11.2 Information herom skal kunne fremsendes til den sidst angivne e-mail adresse. 

11.3 Hvis en ændring involvere en forhøjelse af ydelsen på licens eller er til direkte ulempe for Kunden, 

        har Kunden ret til at opsige aftalen i henhold til Servicen. 

11.4 Opsigelsen effektueres fra ikrafttrædelse af ændringen.  

11.5 Hvis Kunden benytter Servicen efter ændringen er trådt i kraft, opfattes dette som en accept 

        og godkendelse af ændringen. 

 

 

12. Ejendomsrettigheder og tvister. 

12.1 Aftalen overfører ikke ophavsret eller ejendomsrettigheder til Kunden.  

12.2 Tvister mellem Udbyder og Kunden, der ikke kan løses ved gensidig forståelse, 

        skal afgøres ved de danske domstole. 


