LICENSBETINGELSER
Nærværende licensbetingelser finder anvendelse på alle produkter udbudt af colourbox til dig (herefter kaldet
"Licenstager") på www.colourbox.com eller andre internetsider tilhørende colourbox (herefter kaldet
"Hjemmesiden").
Ved at benytte Hjemmesiden eller betale fakturaen udstedt af colourbox (”fakturaen”) accepterer Licenstager at
være bundet af nærværende licensbetingelser, fakturaen, ordrebekræftelsen udstedt af Colourbox (herefter
kaldet "Ordrebekræftelsen") og Licensbetingelserne på Websitet, som sammen udgør en bindende aftale mellem
Licenstager og Colourbox (herefter kaldet "Aftalen").
Enhver fravigelse fra Aftalen skal ske på skrift og være underskrevet af colourbox for at være gyldig.
Omfang af Licensen
Ved indgåelse af Aftalen og betaling af colourbox’ vederlag, giver colourbox Licenstager en tidsbegrænset, ikkeeksklusiv brugsret (herefter kaldet "Licensen") til det i Ordrebekræftelsen anførte produkt (herefter kaldet
"Produktet"). Licensen bliver givet på de i Aftalen fastsatte vilkår.
Licenstager er alene berettiget til selv at benytte Produktet og må ikke sælge Produktet til tredje part. Hvis
Licenstager er et selskab eller anden juridisk enhed, har medarbejderne hos Licenstager dog ret til at anvende
Produktet. Licenstager er ansvarlig for at disse personer overholder Aftalen.
Licenstager må ikke give tredjemand adgang til Produktet via internettet, intranet, online service eller på nogen
anden måde, herunder ved udlevering af passwords modtaget af colourbox. Såfremt uautoriserede personer får
adgang til Produktet og dette skyldes Licenstagers forsømmelse, vil Licenstager blive holdt ansvarlig for
colourbox’ tab.
Ved redaktionel brug af Produktet er Licenstager forpligtet til at anføre teksten "Illustrationsfoto: colourbox.com"
under eller ved siden af det anvendte billede. Bortset fra sådan begrænset anvendelse, må Licenstager ikke
anvende colourbox' navn eller varemærke uden colourbox' forudgående skriftlige samtykke.
Royalty-Free billeder
Royalty-Free billeder er billeder, der er specificeret som sådan på Hjemmesiden, og som under Licensen må
anvendes ubegrænset og til ethvert formål mod betaling af et fast vederlag.
Licensaftaler forlænges automatisk ét år ad gangen indtil opsigelse. Licensaftaler kan til enhver tid opsiges med
1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en kvartalsperiode.
Udover en licensaftale tilbyder colourbox også Royalty-Free billeder enkeltvis eller som et klippekort. Sådanne
licenser er begrænset til det antal billeder. Medmindre andet er skriftligt aftalt, udløber sådan licens automatisk
efter 12 måneder.
Immaterielle rettigheder
colourbox, eller den indholdsleverandør som colourbox' rettigheder udspringer fra, har den fuldstændige
ophavsret, varemærkeret, adkomst og alle andre rettigheder til Produktet, Hjemmesiden og til materiale,
produkter mv. forbundet hermed.
Licenstager gives ikke andre rettigheder end den begrænsede brugsret beskrevet i Aftalen.
Enhver tilsidesættelse af colourbox' rettigheder anses for væsentlig misligholdelse af Aftalen og berettiger
colourbox til at hæve Aftalen og forfølge alle tilgængelige retsmidler.
Tredjemands rettigheder
colourbox giver ingen indeståelse vedrørende genstande eller personer på billeder licenseret af colourbox,
herunder at tredjemand har godkendt at disse genstande eller personer er blevet afbilledet. Sådanne genstande
eller personer på billederne kan være genstand for ophavsret, varemærkeret, ejendomsret, personlig
beskyttelse eller andre tredjemandsrettigheder, og Licenstager er eneansvarlig for at afgøre hvorvidt en
godkendelse fra tredjemand er nødvendig, og i så fald for at indhente en sådan godkendelse. Licenstager kan
således ikke rejse krav mod colourbox, hvis Licenstager skulle blive mødt med et krav fra tredjemand
vedrørende genstande eller personer afbilledet i billeder licenseret fra colourbox.
Såfremt tredjemand gør indsigelse mod Licenstagers brug af et billede licenseret af colourbox og denne
indsigelse ikke vedrører genstande eller personer afbilledet men brugen af billede som sådan, kan colourbox
vælge mellem at erstatte billedet med et alternativt billede eller opsige Aftalen. Såfremt Licenstager endnu ikke
har anvendt Produktet refunderer colourbox ved opsigelse af Aftalen Licenstager det af denne erlagte vederlag.
Opfyldelse af colourbox' forpligtelser under denne bestemmelse udgør colourbox' samlede ansvar og forpligtelse
over for Licenstager som følge af en sådan indsigelse, og Licenstager har ingen andre krav over for colourbox
som følge af indsigelsen.
Ikke-overdragelse
Licenstager må ikke sælge, distribuere, licensere, udlåne, pantsætte eller på anden måde overdrage Aftalen,
Produkter eller relaterede rettigheder eller forpligtelser til tredjemand uden colourbox' forudgående skriftlige
samtykke.
Kopiering
Licenstager er berettiget til at kopiere Produktet til arkiverings- eller sikkerhedsformål, testformål og hvor retten
til at foretage sådanne kopier følger af ufravigelige lovregler. Brug af kopier er underlagt bestemmelserne i
Aftalen.

Betaling
colourbox' vederlag for Produktet er anført i Fakturaen. Alle priser er eksklusiv moms.
Vederlaget bliver faktureret når password til Hjemmesiden er fremsendt til Licenstager eller ved løbende
licenser, inden udgangen af licensperioden (forudsat at Licensen ikke er opsagt).
Betaling skal ske indenfor 14 dage fra fakturadato.
Bestillinger kan ikke annulleres og Licenstager er derfor forpligtet til at betale fakturabeløbet uanset om
Licenstager benytter Produktet.
I tilfælde af forsinket betaling er colourbox berettiget til at opkræve en morarente på 2 % per måned indtil
fakturabeløbet er betalt. Såfremt betaling er forsinket med mere end 30 dage, anses sådan manglende betaling
for at være en væsentlig misligholdelse af Aftalen, som berettiger colourbox til at ophæve Aftalen og forfølge
alle tilgængelige retsmidler.
Evt. prisændringer af årlige licenser varsles med 3 måneder.
Opgradering, vedligeholdelse og support
Licenstager har kun ret til opgradering, vedligeholdelse og/eller support i det omfang dette er skriftligt aftalt
med colourbox.
Ansvarsbegrænsning
Produktet udbydes som det er og forefindes og colourbox giver ingen form for garanti eller indeståelser
vedrørende Produktet, Hjemmesiden eller Licenstagers rettigheder under Aftalen. colourbox indestår derfor
heller ikke for et bestemt antal billeder eller bestemte billeder er tilgængelige på Hjemmesiden. colourbox kan
således ikke gøres erstatningsansvarlig hvis antallet af billeder reduceres eller hvis bestemte billeder fjernes.
Hvis Licenstager har reserveret et billede som fjernes før Licenstager har anvendt det, refunderer colourbox
Licenstager eventuelt betalt reservationsgebyr.
colourbox er i intet tilfælde ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data eller nogen anden form for
indirekte, hændeligt tab eller følgetab eller andet tab, der måtte opstå som følge af anvendelsen af Produktet,
herunder som følge af system nedbrud eller Hjemmesidens utilgængelighed.
colourbox er ikke ansvarlig for tab eller skader opstået som følge af Licenstagers ændringer i Produktet,
Produktets anvendelse sammen med andre materialer, tekster, produkter eller indhold, brug af Produktet i strid
med Aftalen, Licenstagers uagtsomhed eller tab forårsaget af Licenstagers hardware, software, browser, server,
systemnedbrud eller downloading.
I alle tilfælde er colourbox' samlede ansvar for tab eller skade beløbsmæssigt begrænset til den licensafgift, som
Licenstager har betalt til colourbox det år, hvor tabet eller skaden opstod.
Force Majeure
colourbox er ikke ansvarlig for skade som påføres Licenstager som en direkte eller indirekte følge af at colourbox
forhindres eller forsinkes i at opfylde sine forpligtelser under Aftalen på grund af en opstået force majeure
begivenhed. Som force majeure anses bl.a. krig, naturkatastrofer, strejker, ildebrand samt andre forhold som
colourbox ikke er herre over.
Ophør
Licenstager kan opsige en Licens med 1 måneds varsel til udgangen af en kvartalsperiode. Enkelt billede licenser
og klippekort er dog uopsigelige og udløber automatisk ved licensperiodens udløb.
Ved Aftalens ophør skal Licenstager ophøre med at benytte Produktet og alle billeder downloaded under Aftalen.
Denne forpligtelse gælder også Licenstagers kunder og andre slutbrugere, som udleder deres brugsret af
Licenstager.
Licenstager må gerne fortsætte med at benytte allerede printet materiale og PDF filer udarbejdet under Aftalen.
Genoptryk eller ændring af eksisterende materiale kræver en ny licensaftale.
Ved ophør tilbagebetaler colourbox ikke licensindbetalinger betalt af Licenstager.
For at undgå at skulle ophøre med at benytte alle billeder kan Licenstager købe en enkelt billede licens eller et
klippekort. En enkelt billede licens giver Licenstager brugsret til et enkelt billede, og et klippekort brugsret til det
antal billeder, der fremgår af klippekortet. Begge licenser er gyldige i 12 måneder fra køb af licensen.
Personlig data
Som del af colourbox’ on-line service indhenter colourbox forskellig data om licenstager’s og ansattes brug af
Produktet.
Sådan information indhentes og opbevares i henhold til Dansk Persondatalov.
Licenstager må til enhver tid kontakte colourbox, hvis Licenstager ønsker at få indblik i hvilke personlige
oplysninger, colourbox har om Licenstager eller hvis Licenstager ønsker at rette i den personlige data.
Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Parterne skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i henhold til dansk ret.
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