
§ 1. Generelt
Følgende betingelser gælder ved aftaleindgåelse med 3d-empire, mht. Udvikling af App-projekter.
De beskrevne forretningsbetingelser gør sig gældende for både kunden og 3d-empire.
Aftalen er gældende fra accepttidspunktet, og kan kun ændres ved skriftlig accept af begge parter. 

§ 2. Indgåelse
Aftalegrundlaget kan aftales over e-mail, telefon, alm. brev eller ved personligt møde. Aftalen er indgået på bag-
grund af fremsendte tilbud. Aftalen findes for gyldig når 3d-empire har modtaget skriftlig accept.

§ 3. Præcisering
3d-empire er forpligtet til at levere det i tilbuddet beskrevne. Opgaver herudover afregnes til standard timepris. 
3d-empire har pligt til at oplyse dette, inden en ekstra regning påbegyndes.
Medmindre andet aftales, forbeholder 3d-empire sig ret til at benytte opgaven til egen markedsføring. 
Ønsker kunden ikke dette, skal dette påføres aftalen.

§ 4. Levering
Der aftales ved opgavestart en tidsplan, som er retningsgivende for udførelsen af opgaven.
Tidsplanen kan tilrettes inden opstart af opgaven. Det forventes at begge parter arbejder målrettet på at overhol-
de tidsplanen.

§ 5. Økonomi
Betaling for en udført opgave skal som standard forfalde, med mindre andet specifikt aftales, senest 8 dage efter 
faktureringsdato. Sker dette ikke, vil der blive pålagt et rykkergebyr på danske kr.: 100,- pr. nota, samt et tillæg på 
2% af regningens pålydende.

Ved manglende betaling er 3d-empire berettiget til at fjerne adgangen til løsningen 
Kunden kan på ingen måde modregne beløb i en regning fra 3d-empire.
Findes der grund for ændring af beløbets størrelse, skal denne ændring foretages af 3d-empire i en ny faktura.
Faktura fremsendes enten ved e-mail vedhæftet som PDF-fil, eller som alm. brev, hvorefter betaling skal ske til 
3d-empire’s konto.

§ 6. Priser
Priser er ekskl. moms med mindre andet angives.
Der vil på fakturaen blive specificeret en samlet produktpris, med de aftalte delpriser. 
I tilfælde af moms-, afgiftsændringer eller lignende fra offentlige instanser eller
3. part, som er uden for vores kontrol eller indflydelse, forbeholder 3d-empire sig ret til at ændre priserne, med 
øjeblikkelig virkning.

§ 7. Ejendomsret
Kunden køber brugs- og distributionsretten til den udviklede løsning og må ikke modificere eller på anden måde 
reproducere koden. 3d-empire forbeholder sig enhver ret over koden til produktet.
3d-empire kan til en hver tid bruge delkomponenter af koden eller lignende funktioner i andre løsninger. 



§ 8. Kopiering
De leverede løsninger fra 3d-empire må ikke kopieres, videresælges eller videregives til 3. mand, uden skriftlig 
accept fra 3d-empire. Skal løsningen versioneres og videresælges af kunden, aftales det ved projektets opstart.

§ 9. Ansvar
Enhver brug af den leverede løsning sker på kundens eget ansvar. 3d-empire frasiger sig ethvert ansvar for 
hvilket materiale kunden skulle tilføje de udarbejde opgaver, eller skulle modtage efterfølgende fra 3. part som 
opfølgning herpå.
Skulle kunden benytte den udviklede løsning til uretmæssigheder, som efterfølgende tilvejebringer erstatningsk-
rav overfor 3d-empire, er kunden forpligtiget til at friholde 3d-empire for disse.
3d-empire kan ikke opholdes på evt. avance, omsætnings- eller driftstab for kunden.
3d-empire er ansvarlige for programmeringsmæssige påviselige fejl i de
leverede opgaver indenfor rimelig tid, normalt op til 30 dage efter leveringstidspunkt. 3d-empire forpligter sig til 
at rette eventuelle programmeringsfejl 3d-empire er skyld i, omkostningsfrit. 
Der kan ikke søges erstatning såfremt 3d-empire udbedrer de påviste fejl. Sker dette ikke kan en
eventuel erstatning kan aldrig overstige kr. 50.000,-.

§ 10. Driftsikkerhed
3d-empire er ikke ansvarlige for driftsikkerheden, herunder hos 3 part, som hosting-leverandører mv. 

§ 11. Ophævelse
3d-empire kan ved væsentlig misligholdelse fra kundens side kræve aftalen ophævet og samtidig kræve evt. tab 
og udeståender betalt. Dette kan ske uden varsel.
Ved væsentlig misligholdelse forstås f.eks.:
- manglende betaling
- misbrug af 3d-empire rettigheder eller koder
- indgivelse af konkursbegæring eller betalingsstandsning af kunden
- manglende respons på henvendelse fra 3d-empire over længere tid - over 1måned
Sker ophævelsen pga. manglende interesse fra kunden, gælder fremgangsmåde fra pkt. 12. Afbestilling.

Kunden kan ved gentagende grov misligholdelse af aftaler fra 3d-empires side, så samarbejdet ikke kan fortsætte, 
kræve kildekoden udleveret i mod et honorar på 5 gange projektprisen, på de enkelte projekter, dog minimum 
250.000,- . En versionering af en løsning, kan ikke frikøbes uden grundkoden.

§ 12. Afbestilling
Afbestilling af et produkt skal ske inden produktproduktionen påbegyndes. Skulle kunden i løbet af opgavens 
udførelse miste interessen eller på anden måde finde grund til at opsige aftalen, skal denne betale for det udførte 
arbejde samt godtgøre evt. udlæg gjort af 3d-empire på vegne af kunden - herunder evt. udgifter som ikke kan 
afværges. Dette beløb vurderes af 3d-empire.

§ 13. Force majeure
Udsættes en af parterne for uforudsigelige hændelser, som der ikke var mulighed for at tage højde for ved afta-
leindgåelse, kan begge parter uden videre opsige aftalen. Under uforudsigelige hændelser opfattes, livstruende 
personskade, død, brand, naturkatastrofer, terror, cyberangreb og krigsudbrud. Er opgaven mere end 50 procent 
færdig gjort, skal kunden dog betale 50 procent af det aftalte beløb som kompensation.

§ 14. Værneting
Ved aftaleindgåelse erklærer kunden sig indforstået med 3d-empires forretningsbetingelser.
Tvister og tvivlstilfælde, som måtte opstå mellem kunden og 3d-empire, og som skal afgøres af en domstol, skal 
foregå ved retten i Århus, Danmark.


