
Savanne lisensavtale
Dette er en rettslig bindende avtale mellom kjøper (lisenshaver) og leverandør (Savanne AS).

Les nøye gjennom denne lisensavtalen før installasjon av Savanne-applikasjonene. Ved å installere
Savanne-applikasjonene aksepterer lisenshaver å være bundet av bestemmelsene nedenfor.

Bruksrett
Denne lisensavtalen gir lisenshaver en betinget rett til å installere og bruke én kopi av Savanne-
applikasjonene på én enkelt datamaskin, arbeidsstasjon, terminal, håndholdt PC eller annen digital
elektronisk enhet ("datamaskin") som er i lisenshavers eie.
En enkelt lisens av Savanne-applikasjonene kan ikke deles, installeres eller benyttes på flere
datamaskiner. Lisenshaver har ikke rett til å dekompilere (ta fra hverandre programkoden) i den hensikt
å tilegne seg de teknikker som er benyttet av Savanne AS.

Opphavsrett
Opphavsrett til Savanne-applikasjonene tilhører Savanne AS eller dennes leverandører. Lisenshaver får
således kun en personlig og ikke-eksklusiv rett til å bruke den programvare som inngår som del av
Savanne-applikasjonene og de underliggende tjenester. Lisenshaver kan utelukkende kopiere
programvaren for sikkerhetsformål. Lisenshaver har heller ikke rett til å kopiere det trykte materiellet
som følger med Savanne-applikasjonene, den dokumentasjon som ligger på medfølgende CD/disketter.

Mislighold
Dersom lisenshaver vesentlig misligholder noen del av sine forpliktelser ovenfor Savanne AS regulert
gjennom Savanne lisensavtale, eller annen avtale, har Savanne AS rett til å heve avtaleforholdet med
umiddelbar virkning. Ved en heving av avtaleforholdet plikter lisenshaver uoppfordret å øyeblikkelig
returnere alt materiell mottatt av Savanne AS (eksempelvis programvare og brukerdokumentasjon). Alle
programkopier skal videre øyeblikkelig slettes/avinstalleres fra all maskinvare lisenshaver disponerer.
All uautorisert overdragelse, utleie, leasing, salg, utlån eller på annen måte distribusjon av Savanne
programvare eller annet materiale som brukerdokumentasjon eller kopier av dette. Brudd på kundens
disposisjonsrett til Savanne programvare for eksempel ved at programvaren benyttes på andre
maskiner enn det som er dekket gjennom Savanne lisensavtale. Enhver dekompilering (ta fra hverandre
programkoden) i den hensikt å tilegne seg de teknikker som er benyttet av Savanne AS. Savanne AS
kan kreve vederlag og/eller erstatning for de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold
fra lisenshavers side.

Kundegaranti
Savanne AS garanterer at Savanne-applikasjonene i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med
medfølgende brukerveiledninger i en periode på tre måneder fra mottagelsesdato (garantiperioden). I
garantiperioden forplikter Savanne AS seg til reparasjon eller ombytte av lisenshavers eksemplar av
Savanne-applikasjonene, innsendt sammen med kopi av kvittering. Feil eller mangler som skyldes
feilaktig bruk, ulykkehendelser eller feilaktig anvendelse omfattes ikke av garantien.

Ansvarsbegrensninger – begrenset garanti
Savanne AS, dets leverandører eller rettsforgjengere er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som
lisenshaver eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av Savanne-applikasjonene. Dette
innbefatter alle eventuelle skader, feil, tap av informasjon, data o.l. av noe slag, driftsavbrudd, tap av
fortjeneste, eller øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som følge av bruk av eller
manglende mulighet eller evne til å bruke Savanne-applikasjonene, andre tjenester, opplysninger eller
annet. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak (herunder som følge av systemfeil eller ny
versjon), og omfatter også hvis dette skyldes uaktsomhet fra Savanne AS side. Dette gjelder selv om
Savanne AS er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er
Savanne AS sitt fulle ansvar i henhold til samtlige av denne avtalens bestemmelser begrenset oppad til
det beløp lisenshaver faktisk har betalt for Savanne-applikasjonlisensen.



Savanne serviceavtale
Lisenshaver er pliktig til å inngå Savanne lisensavtale, med mindre lisenshaver innehar en Savanne-
applikasjon hvor det ikke er tilknyttet slik avtale, eller en applikasjon hvor inngåelse av slik avtale er
valgfri. Savanne lisensavtale gjelder kun den til enhver tid siste versjon av Savanne-applikasjonen gjort
tilgjengelig for lisenshaver. Ved oppsigelse av Savanne lisensavtale, for de produkter hvor en slik avtale
er obligatorisk, opphører lisenshavers bruksrett over systemet

Norsk rett
Enhver konflikt mellom lisenshaver og Savanne AS reguleres av norsk rett, med Oslo byrett som
verneting.


