Atea slutkunde Salgs- og leveringsbetingelser - ReVirt

1.

5.2 Ved oppetid forstås

DEL I – GENERELLE VILKÅR

Tilgængelighed_____________ * 100
(Total tid) – (planlagte nedetid)

ANVENDELSE AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

hvor
i) tilgængelighed er det antal timer i indeværende fakturaperiode,
hvor Løsningen har været tilgængelig for Kunden.

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) er
gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer
fra any.cloud A/S (”Selskabet”) vedrørende ReVirt.

ii) Total tid er det samlede antal timer i indeværende
fakturaperiode og

1.2 Atea´s Slutkunde ”Kunden” er forpligtet til at overholde aftalen
med Selskabet (”Aftalen”) og disse Betingelser i hele Aftalens
løbetid.
2.

iii) Planlagt nedetid er det antal timer i indeværende
fakturaperiode, hvor Løsningen ikke har været tilgængelig for
Kunden som følge af planlagte service og vedligeholdelse i
overensstemmelse med pkt. 9.1.

SELSKABET

2.1 Selskabet er medlem af Brancheforeningen for IThostingvirksomheder i Danmark (”BFIH”) og har modtaget
BFIH´s kvalitetsmærke.

5.3 I følgende tilfælde anses Løsningen for at have været tilgængelig
for Kunden og henregnes derfor til oppetid:

2.2 Selskabet har endvidere modtaget ISAE3402 Type II erklæring
fra uafhængig revisor vedrørende sikkerhed om beskrivelsen af
kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med
hosting-ydelser.
3.

i) Ved fejl afvigelser, forsinkelser, ændringer eller tilsvarende på
hardware, software, systemer eller udstyr som leveres af
tredjemand og som er uden for Selskabets kontrol,
ii) Ved fejl, afvigelser, forsinkelser, ændringer eller tilsvarende i
eller på Kundens system, udstyr eller andet som udføres af
tredjemand eller som er uden for Selskabets kontrol,

LØSNINGEN

3.1 Selskabets Revirt-løsning består i Cloud Storage, baseret på
Veeam licenser (”Løsningen”).

iii) Ved fejl, afvigelser, forsinkelser, ændringer eller tilsvarende i
kommunikationen mellem Kunden og Selskabets datacenter,

3.2 Alle ydelser, som Kunden bestiller hos Selskabet i tillæg til den
specifikke Løsning som fremgår af Aftalen, er tillægsydelser,
som Kunden skal betale særskilt for. Dette omfatter køb og leje
af Veeam licenser, SureBackup test, Disaster Recovery Solution,
og Veeam One. Disse Betingelser gælder for alle tilvalg.
3.3 Selskabets ydelser og ansvar omfatter kun Selskabets Løsning.
Selskabet har intet ansvar for Kundens egen anvendelse,
herunder medarbejderes brug, applikationer, internetløsning og
funktionalitet samt andre forhold, der ligger uden for Selskabets
Løsning eller kontrol.
3.4 Løsningen er baseret på Veeam. Kunden er forpligtet til at
overholde alle forpligtelser i henhold til de vilkår som Kunden
har påtaget sig over for Veeam. Kundens forhold til Veeam er i
enhver henseende Selskabet uvedkommende og Selskabet er i
enhver henseende uden ansvar for anvendelse af eller indholdet
af Veeam, herunder brug, vilkår, licens, funktionalitet eller
oppetid, ligesom Kunden er bekendt med, at ændringer i Veeam
kan medføre ændringer, begrænsninger eller modifikationer i
Løsningen. Selskabet er i enhver henseende uden ansvar for
sådanne ændringer, begrænsninger eller modifikationer.
4.

AFTALEPERIODE

4.1 Aftalen er for begge parter uopsigelig i den bindingsperiode som
fremgår af Aftalen (”Bindingsperioden”) og kan tidligst opsiges
med 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved udløbet af
Bindingsperioden. Såfremt Aftalen ikke opsiges i
overensstemmelse hermed forlænges den automatisk med 3
måneder ad gangen indtil den opsiges med 1 måneds skriftligt
varsel til udgangen af en måned.
5.

OPPETID

5.1 Selskabet garanterer en oppetid på den generelle drift (målt over
indeværende fakturaperiode) på 99,5%.

iv) Ved andre forhold som er forårsaget af Kunden, Kundens
udstyr eller software, Kundens medarbejdere eller en af Kunden
antaget tredjemand.
5.4 Såfremt oppetidsgarantien i pkt. 7.1 ikke opfyldes, modtager
Kunden på afregningen for den næste fakturaperiode et nedslag
på DKK 1.000 pr. 0,1% som den samlede oppetid ligger under
oppetidsgarantien, dog maksimalt DKK 10.000.
6.

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

6.1 Selskabet er berettiget til at udføre planlagt service, reparation
og vedligeholdelse af Løsningen, forudsat
i) Selskabet skriftligt underretter Kunden mindst 2 hverdage
forud for det planlagte arbejde og
ii) Selskabets service, reparation og vedligeholdelsesarbejder
skal i videst muligt udstrækning gennemføres i tidsrummet
mellem 22:00 og 06:00.
Sådan planlagt nedetid skal ikke belaste Selskabet ved
opgørelsen af oppetid.
6.2 Selskabet forbeholder sig ret til at udføre emergency arbejde
vedrørende Løsningen. Emergency arbejde varsles så hurtigt
som det er muligt og så vidt dette er muligt pr. e-mail til
Selskabets kontakt hos Kunden. Selskabet forsøger at minimere
emergency arbejde og så vidt det er muligt at udskyde det til sen
aften/nattetimerne og/eller i weekenden.
Sådan emergency arbejde udgør nedetid ved opgørelsen af,
hvorvidt oppetidsgarantien er opfyldt.
6.3 Hvis Kunden ønsker at ændre, tilføje eller udvide Løsningen,
skal Kunden fremsende skriftlig anmodning herom til Selskabet.

Selskabet skal herefter inden for en periode på 5 hverdage
gennemføre de ønskede ændringer, medmindre Selskabet inden
for 3 dage efter modtagelsen af henvendelsen fra Kunden
meddeler Kunden, at den ønskede ændring er i strid med denne
Aftale, gældende lovgivning eller ikke er teknisk muligt. Såfremt
Kunden ønsker at udvide Løsningen skal Kunden betale herfor i
overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende priser.
Den tid, som Selskabet skal bruge på at opdatere Løsningen i
overensstemmelse hermed, er ekstraarbejde.
6.4 Kunden skal for egen regning bistå Selskabet ved alle typer af
fejlsøgning.
6.5 Kunden er forpligtet til løbende at holde Selskabet orienteret om
Selskabets tekniske og administrative kontaktpersoner hos
Kunden.

9.

REKLAMATION

9.1 Kunden skal straks og inden for 3 hverdage efter at Kunden blev
eller burde være blevet bekendt med en mangel ved Løsningen
reklamere skriftligt over for Selskabet. Selskabet har valgfrihed
med hensyn til, hvordan eventuelle mangler afhjælpes.
9.2 Kunden er ansvarlig for og afholder selv alle omkostninger i
forbindelse med afhjælpning af fejl og mangler, som skyldes
Kundens egne forhold, herunder Kundens anvendelser af
Løsningen, Kundens manglende opfyldelse af Aftalen eller
Betingelserne eller forhold, som ligger uden for Selskabets
kontrol.
10. ANSVARSBEGRÆNSNING

6.6 Følgende gælder i relation til responstid på tekniske fejl i
Selskabets leverance i tidsrummet mandag – fredag 9.00 –
17.00:
i) Selskabet påbegynder fejlretning senest 2 timer efter at have
modtaget fejlmelding eller være blevet opmærksom på en fejl
under overvågningen.
ii) I tilfælde af alvorlige begivenheder, vil Selskabet påbegynde
fejlretningen inden for 90 minutter efter at have modtaget
fejlmelding eller være blevet opmærksom på en fejl under
overvågningen.
6.7 Følgende gælder i relation til responstid uden for det i pkt. 6.6
nævnte tidsrum:
i) Selskabet påbegynder fejlretning senest 4 timer efter at have
modtaget fejlmelding eller være blevet opmærksom på en fejl
under overvågningen.
ii) I tilfælde af alvorlige begivenheder, vil Selskabet påbegynde
fejlretningen inden for 2 timer efter at have modtaget fejlmelding
eller være blevet opmærksom på en fejl under overvågningen.
7.

PÅLIDELIGHED

7.1 Ved pålidelighed forstås den gennemsnitlige periode mellem fejl
(mean time between failures) beregnet i overensstemmelse med
pkt. 7 og 8.
7.2 Selskabet garanterer en pålidelighed (målt over indeværende
fakturaperiode) på 99,5%. I tilfælde af, at denne
pålidelighedsgaranti ikke opfyldes, modtager Kunden på
afregningen for den næste fakturaperiode et nedslag på DKK
1.000 pr. 1,0% som den samlede pålidelighed ligger under
pålidelighedsgarantien, dog maksimalt DKK 10.000.
8.

RETABLERINGSTID

8.1 Retableringstiden betegner tidsrummet som det tager Selskabet
at retablere Kundens Løsning i tilfælde af en driftsafbrydelse.
Retableringstiden afhænger af Løsingen, produktet, Kunden og
tredjemand, og varierer derfor af de konkrete forhold. Selskabet
indestår dog for at kunne retablere enhver enhed i datacentret,
som er betroet Selskabet i overensstemmelse med Aftalen og
disse Betingelser, senest 3 hverdage efter at Selskabet har
modtaget underretning om en driftsafbrydelse.

10.1Selskabet anses for frigjort for enhver forpligtelse over for
Kunden som følge af omstændigheder, der forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, herunder
arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Selskabet
ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller
militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel
på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af
drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte
omstændigheder.
10.2 Selskabet kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt
fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab,
herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere
mangelfulde produkter eller skader.
10.3 Selskabets ansvar er i alle tilfælde, bortset fra i tilfælde af grov
uagtsomhed og fortsæt, begrænset til det beløb, der er faktureret
Kunden i henhold til aftalen.
10.4 Selskabet har intet ansvar i relation til tab eller beskadigelse af
data og lignende, medmindre dette skyldes Selskabets grove
uagtsomhed eller fortsæt. Kunden er forpligtet til at forsikre sig
mod tab af data og lignende.
10.5 Selskabet har intet ansvar for, at indholdet på Kundens data
overholder gældende lovgivning. Pådrager Selskabet sig ansvar
overfor tredjemand i anledning af det materiale der befinder sig
på Kundens data, er Kunden forpligtet til at skadesløsholde
Selskabet herfor.
10.6 Selskabet kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for Kundens
anvendelse eller ændringer af Løsningen, herunder
medarbejderes brug, applikationer, internetløsning og
funktionalitet samt andre forhold, der ligger uden for Selskabets
Løsning eller kontrol.
11. UNDERLEVERANDØRER
11.1 Selskabet er berettiget til helt eller delvist at anvende
underleverandører til udførelse af de ydelser som er omfattet af
Løsningen. I den forbindelse giver Kunden tilladelse til, at data
om Kunden, hvis nødvendigt for at underleverandøren kan
varetage sin opgave over for Selskabet, må overføres til
underleverandøren.

12. TAVSHEDSPLIGT
12.1 Enhver af parterne og dennes medarbejdere har under og efter
aftaleperioden tavshedspligt med ethvert forhold, som de måtte
få kendskab til hos den anden part eller tredjemand, og hvis
hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller som
bliver foreskrevet af den anden part. Dette gælder dog ikke
informationer, som er alment tilgængelige. Ingen af parterne må
ej heller selv udnytte sådanne informationer til skade for den
anden part eller tredjemand.
12.2 Alle oplysninger, uanset skriftligt, mundtligt eller elektronisk,
som overlades af Selskabet til Kunden i forbindelse med Aftalen
og de ydelser, der leveres i henhold til Aftalen, må ikke kopieres,
videregives, reproduceres eller overlades til tredjemand uden
Selskabets skriftlige samtykke.
13. MISLIGHOLDELSE
13.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser
i henhold til denne aftale, eller i tilfælde af konkurs, likvidation
eller betalingsstandsning, er hver af parterne berettiget til med
øjeblikkeligt varsel at hæve aftalen og kræve erstatning efter
dansk rets almindelige regler herom. Det præciseres, at enhver
form for manglende betaling fra Kundens side i
overensstemmelse med disse Betingelser, krænkelse af
tredjemands rettigheder, herunder overtrædelse af ophavsret,
patentret, licensrettigheder, varemærkeret eller
mønsterbeskyttelse, udgør væsentlig misligholdelse.
13.2 Såfremt der på Kundens data findes strafbart materiale,
materiale som krænker tredjemands rettigheder, materiale, som
er i strid med gældende lovgivning eller materiale som krænker
etik og moral, er Selskabet berettiget til at ophæve, suspendere
eller afbryde Aftalen med øjeblikkelig virkning.
13.3 Selskabet er i tilfælde af misligholdelse berettiget til at kræve
erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler
herom.
14. ÆNDRINGER I BETINGELSER
14.1 Væsentlige ændringer i Betingelserne, herunder priser, betaling,
opsigelse samt væsentlige ændringer i indholdet af de ydelser,
som leveres i henhold til Aftalen, kan kun foretages af Selskabet
med 3 måneders varsel til den første i en måned.
15. TVISTER OG LOVVALG
15.1 Enhver tvist mellem Selskabet og Kunden i anledning af en
aftale mellem parterne eller forståelsen af nærværende salgs og
leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved Selskabets
værneting. Selskabet skal dog være berettiget til at kræve, at en
tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske
Voldgiftsinstitut.

