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Vilkår for installation og brug af Ø90 Online
Ved installation af Ø90 Online betragtes nedenstående vilkår som accepteret af
brugerrettighedsejeren.
Ø90 Online: Programmet anvendes til bogføring, fakturering, momsopgørelse, budgetter samt
til diverse opfølgninger på brugerens budget og regnskab. Ø90 Online er tilgængelig via en
sikker forbindelse på internettet.
Brugerrettighedsejer: Den person, som er ejer af Ø90 ejendommen og som via modtagelse af
brugerID og password, samt via betaling, har modtaget en personlig ret til brug af Ø90 Online.
Brugerrettighedshaveren: Den person som via modtagelse af brugerID og Password har modtaget en
personlig ret til brug af Ø90 Online.
SEGES, Digital, Økonomi: er den afdeling, som forestår vedligeholdelsen af Ø90 online, samt
foretager opkrævning af abonnement for adgang til Ø90 Online.
SEGES, Digital, Salg og service: er den afdeling, som forestår support vedrørende tekniske
problemer ved Ø90 Online.
Tilmelding til Ø90 Online: Tilmeldingen foretages hos den lokale DLBR rådgivningsvirksomhed. Kontoret foretager oprettelse og sender brugerID og password til brugerrettighedsejer.
Abonnement til Ø90 Online
Pris på Ø90 Online er en ren abonnementspris på anvendelse af programmet. Betaling for
kurser, installation og andre former for service, er ikke indregnet i abonnementsprisen. Hotline og
service ydes som udgangspunkt af den DLBR rådgivningsvirksomhed, hvor
brugerrettighedsejeren får udarbejdet regnskab mv. Hotline på tekniske problemer kan alternativt
ydes hos SEGES, Digital, Salg og service på telefon 70155015.
Brugerrettigheder
Brugerrettighedsejerens adgang til Ø90 Online er personlig og må kun anvendes i forbindelse
med brugerrettighedsejerens egen virksomhed. Brugerrettighedsejeren kan dog overlade
adgangen til brugerrettighedsejerens ægtefælle/samlever.
Brugerrettighedsejerens ansatte kan på brugerrettighedsejerens anmodning få oprettet
selvstændigt brugerID og password til Ø90 Online til brug for netop brugerrettighedsejerens
virksomhed. Adgangen er personlig og må ikke overlades til andre.
Brugerrettighedsejeren er ansvarlig for den personlige adgang for vedkommende selv,
ægtefælle/samlever samt eventuelle ansatte, herunder at adgangen ikke overlades til andre eller
i øvrigt misbruges. Misbrug eller overdragelse af den personlige adgang til andre end overfor
omtalt, medfører betaling af en bod på 50.000 kr. for brugerrettighedsejeren. Dette gælder,
uanset hvem der har misbrugt adgangen og/eller overladt den til andre.

Misbrug eller uberettiget overladelse af adgangen til andre, jf. ovenfor vil ydermere medføre, at
adgangen til Ø90 Online betragtes som opsagt for såvel brugerrettighedsejeren og
brugerrettighedshaveren, hvilket betyder, at adgangen til Ø90 online lukkes med omgående
virkning.

Abonnementsbetingelser
Abonnementet opkræves pr. Ø90 ejendomsnummer der er adgang til. Hvis der er oprettet flere
brugerID til den samme Ø90 ejendom, opkræves der kun et abonnement.
IS ejendomme
Oprettes der adgang til ejendomme der hører sammen i interessentskaber, betales der kun
abonnement for den ejendom der har den største nettoomsætning. Betingelse for
abonnementsfritagelse, er at den lokale DLBR rådgivningsvirksomhed har meddelt SEGES,
Digital, Økonomi, IS ejendommenes sammenhæng på e-mail til kundecenter@seges.dk , før der
sendes faktura til brugerrettighedsejeren.
Ejendomme i koncernlignende sammenhænge:
Ved koncernlignende forhold forstås en eller to personligt drevne ejendomme samt et vilkårligt
antal selskaber eller personligt drevne virksomheder, hvor virksomhederne er hjemmehørende på
samme fysiske adresse. Ejendomme, der er omfattet af disse kriterier for koncernkonstruktion,
faktureres med maksimalt tre Ø90 Online abonnementer, uanset antallet af virksomheder og
datterselskaber i koncernen. Grundlaget for fakturering er de tre ejendomme, der har den
største nettoomsætning. Betingelse for abonnementsfritagelse, er at den DLBR
rådgivningsvirksomhed, hvor tilmeldingen til Ø90 online er foretaget, har meddelt SEGES, Digital,
Økonomi, ”koncernejendommenes” sammenhæng på e-mail til kundecenter@seges.dk , før der
sendes faktura til brugerrettighedsejeren.
Abonnementsprisen for Ø90 Online fremgår af den til enhver tid gældende prisliste:
https://www.seges.dk/software/priser og beregnes fra den 1. januar til 31. december (helt års
abonnement) ved tilmelding i perioden 1. januar til 30. juni. Foretages tilmelding i perioden 1. juli
til 31. december (halvt års abonnement), beregnes abonnementet for perioden 1. juli til 31.
december. Fortsættes abonnementet i et nyt år opkræves abonnementet for perioden 1. januar til
31. december. Fortløbende abonnement opkræves pr. 1. januar.

Brugerrettighedshaveren er selv ansvarlig for opdatering af eget IT udstyr (hardware,
operativsystem, firewall og anden software), så det kan håndtere nyeste version af Ø90 Online.
Tekniske krav til at kunne anvende Ø90 Online er beskrevet på: https://seges.servicenow.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0018680

Opsigelse
Opsigelse af abonnement på Ø90 Online skal ske skriftligt til SEGES Digital, Salg og service, og
kan tidligst have virkning fra førstkommende årsskifte. Allerede betalt abonnement og skyldigt –
men endnu ikke opkrævet abonnement – refunderes ikke ved opsigelse. I en periode på 14
dage efter modtagelse af faktura for forudbetalt abonnement, er brugerrettighedsejeren
berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.
Ved opsigelse er brugerrettighedsejer forpligtiget til at sikre sig kopi af det materiale, der er
udarbejdet på baggrund af Ø90 Online. Bliver der behov for at fremskaffe materiale efter
opsigelsen, påhviler de økonomiske omkostninger for fremskaffelse af materialet den tidligere
brugerrettighedsejer.
Tavshedspligt
Ansatte ved SEGES, Digital har tavshedspligt om alle oplysninger, som de via deres adgang til
Ø90 måtte få om brugerrettighedsejerens data i Ø90 Online.
Ansvar
SEGES, Digital, Økonomi er ansvarlig for fejl ved Ø90 Online i forhold til dansk rets almindelige
betingelser for erstatningsansvar. Dog fremhæves,
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at ødelagte data ikke erstattes,
at SEGES, Digital, Økonomis eventuelle erstatningsansvar i økonomisk henseende er
begrænset til 1 gange brugerrettighedsejerens årlige abonnementspris på Ø90 Online.
at SEGES, Digital, Økonomi ikke på noget grundlag kan gøres erstatningsansvarlig for driftstab,
tab af omsætning, forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller
indirekte tab, uanset årsag.
Eventuelle tvister i anledning af nærværende abonnementsvilkår, som ikke kan løses ved
for- handling, kan indbringes for de almindelige domstole i Danmark.
Ændring af vilkår og priser
SEGES, Digital, Økonomi forbeholder sig ret til at ændre proceduren for beregning og
opkrævning af abonnementet.
SEGES, Digital, Økonomi forbeholder sig endvidere ret til at foretage ændringer i nærværende vilkår.
Ændringer vil løbende blive indarbejdet i de til en hver tid gældende abonnementsvilkår, som i
opdateret stand vil være at finde på: https://seges.servicenow.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0018680 . Brugerrettighedsejeren modtager
meddelelse om ændring af abonnementsvilkårene.
Adgang til prisoversigt og vilkår
Nærværende vilkår tillige med prisoversigt findes på adressen: https://seges.servicenow.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0018680 .
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