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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

De heri indeholdte vilkår og betingelser (herunder alle øvrige NI-vilkår og betingelser, der måtte blive henvist til heri) (“Aftalen”), 
gælder for Kundens køb af NI-hardware (“Hardware”), licenser til brug af NI-software (“Software”) og Ikke-NI-Mærkevareprodukter 
(samlet benævnt “Produkter") samt uddannelse, service og support i relation til Hardware og Software ("Service(s)") fra NI. “NI” skal 
forstås som NATIONAL INSTRUMENTS Denmark ApS, et datterselskab af National Instruments Corporation (Delaware Corporation 
med hovedkontor 11500 North Mopax Expressway Austin, Texas 78759, USA), eller, alt efter omstændighederne, et andet 
associeret selskab til National Instruments anført i et tilbud, en ordrebekræftelse eller en faktura. Ved henvisninger i denne Aftale til 
National Instruments' Produkter, Services, teknologier, varemærker eller immaterielle rettigheder omfatter National Instruments 
både NI og National Instruments Corporation. National Instruments' Produkter og Services er kommercielt tilgængelige, standard-, 
hyldevarer og -services, der sælges til et bredt kundegrundlag fra mange industrier og er ikke designet, testet eller tilpasset til 
Kundens specifikke slutbruger-formål. DENNE AFTALE ER GÆLDENDE, MEDMINDRE KUNDEN OG NI HAR INDGÅET EN 
SÆRSKILT UNDERSKREVET AFTALE VEDRØRENDE KØB AF PRODUKTER ELLER SERVICES. Ved afgivelse af en ordre 
hos NI accepterer Kunden at være bundet af vilkårene i denne Aftale. NI GØR UDTRYKKELIGT INDSIGELSE MOD OG AFVISER - 
OG KUNDEN GIVER UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ - EVENTUELLE VILKÅR OG BETINGELSER I KUNDENS KØBSORDRE 
ELLER ANDET LIGNENDE DOKUMENT. HVIS KUNDEN IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, SKAL KUNDEN OMGÅENDE 
UNDERRETTE NI OG RETURNERE PRODUKTET TIL NI UBRUGT OG I ORIGINAL EMBALLAGE. 

1. SOFTWARE. Softwaren bevilges i licens i henhold til de softwarelicensaftaler, der leveres sammen med Softwaren eller, hvis 
der ikke er en sådan licensaftale, National Instruments' Software License Agreement, der er tilgængelig på 
http://www.ni.com/legal/license/ på ordretidspunktet. Ved at afgive en ordre til NI, bekræfter Kunden, at denne er blevet bekendt 
med og accepterer Softwarelicensaftalen. Al Software bevilges i licens og sælges ikke, og ejendomsretten til Softwaren forbliver hos 
den/de pågældende licensgiver(e). 

2. IKKE-NI-MÆRKEVAREPRODUKTER. Ikke-NI-Mærkevareprodukter, som videresælges af NI, kan muligvis ikke testes 
eller repareres af NI, og det kan blive nødvendigt for Kunden at kontakte producenten eller udgiveren med henblik på service eller i 
forbindelse med garantikrav. I det omfang det ikke er i strid med gældende lovgivning, giver NI ingen garanti, er ikke forpligtet til at 
supportere og fraskriver sig hermed ethvert ansvar (herunder, men ikke begrænset til lovbestemt eller stiltiende ansvar for 
mangelfulde eller ikke-krænkende Produkter) for Ikke-NI-Mærkevareprodukter. Den Begrænsede Garanti og NI's ansvar i relation til 
bestemmelserne om immaterielle rettigheder i denne Aftale omfatter ikke salg og køb af Ikke-NI-Mærkevareprodukter. “Ikke-NI-
Mærkevareprodukt(er)” skal forstås som tredjepartshardware, -software eller -service, som NI sælger, men som ikke er forsynet 
med et NI-mærke. 

3. TILBUD. Når intet særligt er anført, er tilbud fra NI uforbindende. Ved ordrer på større eller mindre kvanta end tilbudt forbeholder 
NI sig ret til ændring i pris og leveringstid. 

Alle priser indeholder varens fabriksemballering og mærkning. 

NI forbeholder sig ret til at regulere priserne efter leveringsdagens kurs. Alle priser gælder eksklusive de til enhver tid gældende 
statsafgifter. 

4. ORDRER. NI forbeholder sig ret til at ændre mål, priser o.l. på sine lagervarer uden forudgående meddelelse. Priserne er 
uden forbindende indtil de måtte være blevet bekræftet, og NI forbeholder sig ret til at beregne nye eller forhøjede toldafgifter, 
valutakurser og andre udgifter – samt til at forhøje priserne i tilfælde, hvor NI’s leverandør har taget forbehold for evt. forhøjelse af 
arbejdslønninger, materialeomkostninger etc., som fremkommer, efter at ordren er noteret. Sådanne ændringer berettiger ikke køber 
til annullering af ordren. 

Ordrer betragtes som accepteret, når NI registrerer en ordre og sender en salgsordrebekræftelse til Kunden. NI er ikke bundet af 
ændringer i en ordre, medmindre NI accepterer dette skriftligt. NI forbeholder sig ret til at annullere en ordre, hvis de oplysninger, som 
Kunden har oplyst til NI, er ukorrekte. NI forbeholder sig ret til at suspendere eller annullere en ordre, hvis Kunden har udestående 
forfaldne betalinger til NI eller ikke længere er lovligt bestående. 

5. PRISER. 

Priserne fremgår af det af NI fremsendte tilbud til Kunden ("Tilbud"). Alle tilbud udløber tredive (30) dage fra udstedelse, medmindre 
andet fremgår af Tilbuddet. 

For ordrer til levering i det samme land som den NI enhed, der har accepteret ordren, arrangerer NI forsendelse; dog er Kunden 
ansvarlig for al forsendelse og håndtering, der evt. følger af fakturaen. Hvis Kunden vælger selv at sørge for forsendelse, eller hvis 
ordren er afgivet til en NI enhed, der er beliggende i et andet land end forsendelsesdestinationen er beliggende, er Kunden 
ansvarlig for al forsendelse og håndtering, herunder afgifter, told, formaliteter og klarering. 

Priserne omfatter ikke, og Kunden er ansvarlig for, alle salgs-, brugs- og serviceafgifter, moms og lignende afgifter (“Afgifter”), der 
måtte blive pålagt ved køb af Produkter og Services. Hvis Kunden er fritaget for Afgifter, skal denne ved ordreafgivelsen forsyne NI 
med behørig dokumentation herfor. 

6. BETALINGSBETINGELSER. Forfaldstidspunktet er det på fakturaen anførte. 

Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes rente fra forfaldsdato af fakturabeløbet inklusive moms med den på fakturaen 
anførte procentsats. 

http://www.ni.com/legal/license/
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Reklamationer berettiger ikke Kunden til at tilbageholde betaling for udførte leverancer. 

Medmindre NI godkender, at der ydes kredit til Kunden, skal betaling ske ved direkte pengeoverførsel. Hvis NI godkender Kundens 
kreditansøgning, skal betaling ske senest tredive (30) dage efter fakturadato. NI forbeholder sig ret til at opsige en evt. kreditaftale 
med Kunden til enhver tid. Ved faktureringsmetoder, der ønskes af Kunden og som ikke er standard for NI, kan Kunden pålægges at 
betale et ekspeditionsgebyr på fem (5) procent og de evt. beløb, som NI er pligtig at betale til myndigheder på Kundens vegne. 

7. LEVERING. Alle leverancer sker som forsendelseskøb, medmindre andet er aftalt. 

De af NI oplyste leveringstider er omtrentlige, og såfremt NI kommer til den opfattelse, at en anført leveringstid ikke kan overholdes, 
eller at en forsinkelse må anses for sandsynlig, vil køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om det tidspunkt, hvor 
levering påregnes at kunne finde sted. NI er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, der som 
følge af forsinket levering rammer køberen eller dennes købere. NI kan efter eget skøn, uden ansvar eller straf, foretage delvise 
forsendelser af produkter til kunden. Hver forsendelse udgør et separat salg, og kunden skal betale for de enheder, der sendes, 
uanset om forsendelsen helt eller delvist opfylder kundens ordre. 

8. FORSENDELSE. Alle varer forsendes på den måde, NI til enhver tid finder mest hensigtsmæssig – og uden ansvar for 
fragtdifferencer. 

Risikoen for tab eller beskadigelse af Produkter (for Software, medierne) overgår til Kunden ved forsendelse fra NI's (eller dennes 
associerede selskabers) lager, hvilket skal betragtes som leveringsstedet. 

9. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD M.V. Alle leverancer sker til bekræftet pris og tid, men i begge henseender med NI’s 
forbehold for de ændringer, som måtte følge af omstændigheder udenfor NI’s kontrol, der indtræffer efter ordrebekræftelsen og som 
medfører, at de vilkår, hvorunder aftalen skal opfyldes, er væsentligt ændrede i forhold til de på tidspunktet for ordrebekræftelsen 
herskende forhold. Som sådanne forhold betragtes blandt andet følgende, idet opregningen ikke skal betragtes som udtømmende: 
Arbejdskonflikter hos NI eller deres underleverandører, ændringer i offentlige skatter eller afgifter, valutarestriktioner, 
valutakursændringer, brand, krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer. 

10. GARANTIFORHOLD OG BEGRÆNSET GARANTI. NI bestræber sig på til enhver tid at levere varer, som opfylder de 
normer og specifikationer, der er anført i NI's, respektive leverandørers datablade og øvrige tekniske specifikationer. Dersom disse 
specifikationer ikke er overholdt, påtager NI sig at ombytte den eller de defekte dele uden beregning for kunden indenfor 
garantiperioden. 

NI har intet ansvar for mangler eller for forringet udbytte af mangelfuld leverance. NI er således ikke erstatningspligtig for skade, der 
måtte opstå som følge af eller i forbindelse med driftstab, tabt af indtægt/arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

Reklamationer, som ikke har relation til varens kvalitet, må være NI i hænde senest 8 dage fra leveringsdato. Reklamationer 
angående varens kvalitet, fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling skal ske indenfor en periode af 12 måneder regnet fra 
levereringsdato. 

I en periode på ét (1) år fra forsendelsesdato indestår NI for, at NI's Hardware er fri for mangler i materialer og håndværksmæssig 
udførelse, der kan medføre, at Hardwaren ikke i væsentlig grad opfylder de dagældende NI-standarder, og yder teknisk support i 
overensstemmelse med Support Services Terms and Conditions, der findes på ni.com/legal/serviceterms. I en periode på halvfems 
(90) dage fra fakturadatoen garanterer NI, at Softwaren (i) fungerer i væsentlig overensstemmelse med den dokumentation, der 
medfølger Softwaren og (ii) at softwaremedier, i den form, de er leveret til NI, er fri for mangler med hensyn til materialer og udførelse. 
NI garanterer, at Services udføres på en fagligt korrekt måde. Hvis NI modtager meddelelse om en mangel eller afvigelse fra 
specifikationerne i den gældende garantiperiode, vil NI efter eget diskretionære valg: (i) reparere eller udskifte det pågældende 
Hardware eller Software, (ii) genudføre de pågældende Services, eller (iii) refundere vederlaget for det pågældende Hardware, 
Software eller Services. Der gives garanti for repareret eller udskiftet Hardware eller Softwarefor den resterende del af den oprindelige 
garantiperiode eller halvfems (90) dage, alt efter hvilket tidsrum, der er længst. Hvis NI vælger at reparere eller udskifte Hardware, kan 
NI anvende nye eller istandsatte dele eller Produkter, der svarer til nye i forhold til ydelse og driftssikkerhed og som 
funktionsmæssigt mindst svarer til den oprindelige del eller Hardware. Kunden skal anskaffe et Returneringstilladelsesnummer 
(RMA) fra NI før der returneres eventuelt Hardware til NI i henhold til garantien. Kunden betaler udgifterne ved forsendelse af 
Hardware til NI's relevante Service Center, og NI betaler udgifterne ved returnering af Hardware til Kunden. Hvis NI efter at have 
undersøgt og testet returneret Hardware imidlertid konkluderer, at det ikke er dækket af den Begrænsede Garanti, underretter NI 
Kunden og returnerer Hardwaren for Kundens regning. NI forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for undersøgelse og test af 
Hardware, der ikke er omfattet af den Begrænsede Garanti. Denne Begrænsede Garanti gælder ikke, hvis manglen ved Hardwaren 
eller Softwaren skyldes forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse, installation, reparation eller kalibrering (som er udført af en anden 
part end NI), uautoriseret ændring, uhensigtsmæssigt miljø, brug af forkert hardware- eller softwarenøgle, forkert brug eller drift 
uden for Hardwarens eller Softwarens specifikationer, forkert strømspænding, uheld, misbrug eller forsømmelighed eller en uforudset 
fare såsom lynnedslag, oversvømmelse eller anden form for naturfænomen. 

11. FORCE MAJEURE. NI er ikke ansvarlig for eventuel forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af årsager, der er 
uden for NI's rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til terrorisme, naturfænomener eller regeringshandlinger, afbrydelser af 
telekommunikation, strøm eller transport, leverandørers manglende opfyldelse eller mangel på nødvendig arbejdskraft eller 
materialer (“Force Majeure-Begivenhed”). Ved en Force Majeure-Begivenhed forbeholder NI sig ret til at annullere den aktuelle 
ordre uden ansvar over for Kunden. 

12. INGEN ANDRE GARANTIER. BORTSET FRA DET UDTRYKKELIGT ANFØRTE I DENNE AFTALE LEVERES 
PRODUKTERNE OG SERVICES ”AS IS” UDEN GARANTI AF NOGEN ART, OG DER GIVES INGEN ANDRE GARANTIER, 
HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, VEDRØRENDENDE ALLE PRODUKTERNE OG SERVICES, HERUNDER MEN 
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IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, 
EJENDOMSRET ELLER RETMÆSSIGHED ELLER ENHVER ANDEN GARANTI, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF 
HANDELSBRUG ELLER ANDEN SÆDVANE. NI INDESTÅR ELLER GARANTERER IKKE FOR RESULTATERNE AF BRUGEN 
AF PRODUKTERNE MED HENSYN TIL KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE OG 
GARANTERER IKKE, AT BRUGEN AF PRODUKTERNE VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. NI FRASKRIVER SIG 
UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HERI. 

13. EJENDOMSFORHOLD. NI forbeholder sig ejendomsretten til de leverede Produkter (for Software, til medierne), indtil endelig 
betaling har fundet sted. 

NI forbeholder sig retten og ejendomsretten til de eventuelle immaterielle rettigheder, der måtte være indeholdt i Produkterne, eller som 
skabes som følge af Services, herunder eventuelle brugerdefinerede udviklinger, der er skabt eller leveret af NI i henhold til denne 
Aftale. Denne Aftale giver ikke Kunden ejendomsrettigheder eller licensrettigheder til sådanne immaterielle rettigheder. 

14. ADVARSEL OG KUNDENS SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVAR. KUNDEN ER INDFORSTÅET MED OG 
ANERKENDER, AT PRODUKTER OG SERVICES IKKE ER DESIGNET, FREMSTILLET ELLER TESTET TIL BRUG I LIVS- 
ELLER SIKKERHEDSKRITISKE SYSTEMER, SKADELIGE MILJØER ELLER ØVRIGE MILJØER, DER KRÆVER FEJLSIKKER 
FUNKTION, HERUNDER I DRIFTEN AF ATOMANLÆG, FLYNAVIGATION, LUFTFARTSKONTROL, LIVREDDENDE ELLER 
LIVSBEVARENDE SYSTEMER ELLER ØVRIGE MEDICINSKE ANORDNINGER 

ELLER ANDEN APPLIKATION, HVOR FEJL VED PRODUKTET ELLER SERVICES VILLE KUNNE MEDFØRE DØD, 
PERSONSKADE, ALVORLIG TINGSSKADE ELLER MILJØSKADE (SAMLET BENÆVNT "HØJRISIKOBRUG"). ENDVIDERE 
SKAL KUNDEN TAGE FORSVARLIGE SKRIDT TIL AT SIKRE BESKYTTELSE MOD FEJL I PRODUKTER OG SERVICES, 
HERUNDER SIKRE BACKUP- OG DRIFTSAFBRYDELSESMEKANISMER. NI FRASIGER SIG UDTRYKKELIGE ELLER 
STILTIENDE GARANTIER I RELATION TIL PRODUKTERNES ELLER SERVICES' EGNETHED ELLER HØJRISIKOBRUG. 
KUNDEN FORPLIGTER SIG TIL AT FORSVARE, FRIHOLDE OG HOLDE NI SKADESLØS FOR ETHVERT KRAV, TAB, 
ERSTATNINGSBELØB, SAGSANLÆG, HERUNDER RETSSAGER, VOLDGIFT OG/ELLER ADMINISTRATIVE SAGER OG 
UDGIFTER (HERUNDER RIMELIGE ADVOKATUDGIFTER), DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF KUNDENS BRUG AF 
PRODUKTER OG SERVICES TIL EVENTUELLE HØJRISIKOAKTIVITETER, HERUNDER SOM FØLGE AF KRAV VEDRØRENDE 
PRODUKTANSVAR, PERSONSKADE (HERUNDER DØD) ELLER SKADE PÅ EJENDOM, UANSET OM ET SÅDANT KRAV HELT 
ELLER DELVIST ER BASERET PÅ NI'S PÅSTÅEDE ELLER FAKTISKE FORSØMMELIGHED. 

KUNDEN ANERKENDER, AT DENNE I SIDSTE ENDE ER ANSVARLIG FOR AT KONTROLLERE OG VALIDERE EGNETHEDEN 
OG DRIFTSSIKKERHEDEN AF PRODUKTERNE OG SERVICES, NÅR DISSE INKORPORERES I KUNDENS SYSTEMER 
ELLER APPLIKATIONER, HERUNDER HENSIGTSMÆSSIGT DESIGN-, PROCES- OG SIKKERHEDSNIVEAU I RELATION TIL 
SYSTEMET ELLER APPLIKATIONEN. ENDVIDERE SKAL KUNDEN TAGE FORSVARLIGE SKRIDT TIL AT SIKRE 
BESKYTTELSE MOD FEJL I PRODUKTER OG SERVICES, NÅR DISSE ER INKORPORERET I ET SYSTEM ELLER EN 
APPLIKATION, HERUNDER SIKRE BACKUP- OG DRIFTSAFBRYDELSESMEKANISMER. MEDMINDRE ANDET FØLGER AF 
UFRAVIGELIGE REGLER, FORPLIGTER KUNDEN SIG TIL AT FORSVARE, FRIHOLDE OG HOLDE NI SKADESLØS FOR 
ETHVERT KRAV, TAB, ERSTATNINGSBELØB, SAGSANLÆG, HERUNDER RETSSAGER, VOLDGIFT OG/ELLER 
ADMINISTRATIVE SAGER OG UDGIFTER (HERUNDER RIMELIGE ADVOKATUDGIFTER), DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE 
AF KUNDENS INKORPORERING AF PRODUKTER ELLER SERVICES I KUNDENS SYSTEM ELLER APPLIKATION, UANSET 
OM ET SÅDANT KRAV HELT ELLER DELVIST ER BASERET PÅ NI'S PÅSTÅEDE ELLER FAKTISKE FORSØMMELIGHED. 

15. REKLAMATIONER. Reklamationer af enhver art skal ske uden unødigt ophold efter leveringen. 

Reklamation over mangler, som ikke kunne konstateres ved et sædvanligt eftersyn af leverancen, skal ske skriftligt overfor NI straks 
efter at manglen er konstateret. 

16. BEGRÆNSET SKADESLØSHOLDELSE VED KRÆNKELSER. Medmindre andet følger af ansvarsbegrænsningen heri, vil 
NI for egen regning indtræde i enhver retssag, der skyldes salg af NI's Produkter i det omfang det bliver gjort gældende, at nævnte 
Produkter eller en del af disse krænker et patent, en ophavsret eller et varemærke, forudsat at køberen straks underretter NI om et 
sådan forestående krav og samarbejder fuldt ud med NI i forbindelse med sagen. Såfremt køber giver NI fornøden fuldmagt, 
assistance og information til at varetage eller forlige sagen, vil NI betale enhver endelig erstatning i en sådan sag samt refundere 
køber enhver udgift, som køber har afholdt efter anmodning fra NI. NI er ikke ansvarlig for forlig indgået uden NI's forudgående 
skriftlige samtykke. 

Uanset ovenstående skadesløsholdelse er NI ikke ansvarlig i henhold til denne bestemmelse for påstande om Produkternes eller 
Services' evt. krænkelse uden for USA, Canada, Mexico, Japan, Australien, Schweiz, Norge, Storbritannien eller den Europæiske 
Union. 

NI er ikke ansvarlig i henhold til denne bestemmelse for evt. krav vedrørende (a) Kundens ændringer af Hardware, Software eller 
Services, (b) manglende brug af Hardware, Software eller Services i overensstemmelse med den af NI leverede dokumentation, (c) 
kombination, drift eller brug af Hardware, Software eller Services sammen med hardware, software eller services, der ikke er leveret 
af NI, (d) NI's overholdelse af Kundens specifikationer eller instruktioner, herunder inkorporering af Software eller øvrige materialer 
leveret eller ønsket af Kunden, eller (e) Ikke-NI-Mærkevareprodukter. Det foregående udgør Kundens eneste retsmiddel og NI's 
samlede ansvar for krænkelse af patenter, varemærker eller ophavsrettigheder eller øvrige immaterielle rettigheder. DENNE 
BEGRÆNSEDE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR EVT. ØVRIGE LOVPLIGTIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER MOD 
KRÆNKELSE. 

Under alle omstændigheder gælder det, at hvis NI er af den rimelige opfattelse, at Hardwaren, Softwaren eller Services kan påstås 
at være krænkende, kan NI efter eget valg og med henblik på at begrænse en eventuel erstatning (i) give Kunden ret til fortsat at 
anvende Hardwaren, Softwaren eller Services, (ii) udskifte disse med tilsvarende Hardware, Software eller Services, der er fri for 
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sådanne krænkelser, eller (iii) refundere de beløb, som Kunden har betalt, og i tilfælde af enten (ii) eller (iii), skal Kunden omgående 
returnere Hardwaren til NI og/eller ophøre med at anvende Softwaren eller Services. 

17. PRODUKTANSVAR. Såfremt et af NI i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser leveret Produkt eller Service direkte 
forvolder død eller fysisk skade på personer eller forvolder skade på ting, der sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig 
benyttelse og benyttes i overensstemmelse hermed, og skadeforvoldelsen alene skyldes en fejl ved Produktet, påtager NI sig 
ansvaret herfor, i det omfang NI forligsmæssigt indvilger heri, eller det pålægges NI i henhold til ufravigelig lovgivning af en efter 
dansk lovgivning hertil kompetent domstol. NI er ikke ansvarlig for skade på ting, der sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig 
benyttelse eller benyttes erhvervsmæssigt og benyttes i overensstemmelse hermed. 

I det omfang NI måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde NI skadesløs, således at NI stilles 
som om ansvarsbegrænsningen i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser var gældende overfor tredjemand. 

18. RETURNERING. Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer kan normalt ikke returneres uden NI's leverandørs 
skriftlige bekræftelse, og da kun på dennes betingelser. 

I henhold til Aftalens betingelser kan Kunden returnere standard NI-Produkter inden for tredive 

(30) dage fra fakturadatoen. NI forbeholder sig ret til at opkræve et returgebyr på femten procent (15 %) hos Kunden for Produkter, 
der returneres til NI. Returnering kan ikke ske efter udløbet af perioden på tredive (30) dage. Der kræves et 
returneringstilladelsesnummer (Return Material Authorization (RMA)) for Kundens returnering af Produkter. Returnering af 
tilpassede/skræddersyede produkter og ikke-NI-Mærkevareprodukter kan ske efter NI's skøn. 

Varer og tom emballage, der returneres til NI, skal leveres på den af NI angivne adresse for afsenderens regning og risiko. Beløb, 
som NI bliver afkrævet ved modtagelsen, vil blive fratrukket ved krediteringen af forsendelsens værdi. Ved returnering må 
returnummer, fakturanummer og leveringsdato opgives. 

19. SERVICES. 

Begrænset garanti. NI garanterer, at Services ydes på en god og professionel måde. Udover hvad der fremgår af den foregående 
sætning, giver NI ingen udtrykkelig eller stiltiende garanti vedrørende sine Services, herunder men ikke begrænset til (a) enhver 
garanti vedrørende tredjeparts produkter eller (b) enhver garanti vedrørende resultatet af de leverede Services eller NI's eventuelle 
anbefalinger, herunder uden begrænsning enhver stiltiende eller underforstået garanti vedrørende ydelsen, salgbarheden, 
egnetheden, retmæssigheden af det leverede eller af et system, der er et resultat af implementeringen af NI's anbefalinger. For at 
kunne påberåbe sig denne begrænsede garanti skal fejl eller mangler ved Services påberåbes over for NI inden 90 dage efter 
leveringen af den pågældende Service. 

Ansvarsbegrænsning. NI er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgetab m.v. som følge af eller i forbindelse med de af NI leverede 
Services, herunder men ikke begrænset til tab af brugen af Produkter eller anden Software eller data, inklusive manglende mulighed 
for at opnå et bestemt resultat, også selv om NI måtte være blevet underrettet om risikoen for en sådan skade, eller selv om skaden 
er et resultat af en instruks eller anbefaling fra NI. Bortset fra personskadekrav (inklusive dødsfald) hidrørende fra de leverede 
Services kan NI's ansvar som følge af eller i forbindelse med en hændelse eller en serie af hændelser, der måtte opstå i forbindelse 
med de leverede Services, ikke overstige de beløb, der er betalt af kunden til NI i henhold til den separate kontrakt. Disse 
bestemmelser allokerer risikoen under den separate kontrakt mellem kunden og NI. NI's priser afspejler denne allokering af risici og 
ansvarsbegrænsningen heri. 

Højrisikoaktiviteter. Kunden forstår og accepterer, at NI ikke har testet eller certificeret sine Services til brug inden for 
højrisikoaktiviteter, herunder medicinsk brug, atomkraft, masse- og lufttransportkontrol, eller enhver anden mulig kritisk brug og giver 
ikke sikkerhed for, at de leverede Services er egnet til nogen som helst højrisikobrug. 

Skadesløsholdelse. Kunden accepterer at være ansvarlig for og at skadesløsholde NI for alt ansvar, skade, krav og sager, der 
måtte udspringe af (a) kundens manglende opnåelse af passende licenser, immaterielle rettigheder eller andre tilladelser, der er 
nødvendige for at understøtte Produkterne eller NI's levering af Services, herunder men ikke begrænset til at lave kopier eller 
reproduktioner af software leveret af kunden, eller (b) unøjagtige oplysninger om eksistensen af en eksportlicens eller berettigelsen 
til at eksportere Software eller andet materiale uden en licens eller tilladelse. 

Ud over Aftalens vilkår og betingelser er de af NI leverede Services også omfattet af evt. serviceaftaler eller arbejdsbeskrivelser, der 
er aftalt skriftligt mellem parterne, eller i relevant omfang de NI-servicevilkår og -betingelser, der findes på ni.com/legal/serviceterms. 

20. KØBERS MISLIGEHOLDELSE. Misligholder køberen betaling af mellemværende, betragtes det som misligholdelse af 
samtlige mellemværender, der således anses som forfaldne til betaling, uanset indrømmet kredit. 

21. YDERLIGERE ANSVARSBEGRÆNSNINGER. I tillæg til hvad der i øvrigt er anført af ansvarsbegrænsninger i disse salgs- 
og leveringsbetingelser gælder 

- at NI ikke er ansvarlig for skade eller tab, der skyldes simpel uagtsomhed, 

- at NI ikke er ansvarlig for tab eller skade som følge af fejl, mangler eller defekter ved Produkterne som køber benytter til 
formål, som Produkterne ikke er testet til, jf. punkt 12 (”Højrisikoaktiviteter”), ligesom køber skal skadesløsholde NI for eventuelle 
krav, som tredjemand måtte rejse mod NI for sådan tab eller skade, 
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- at NI's ansvar, hvis ikke yderligere begrænset andetsteds i disse salgs- og leveringsbetingelser, under alle omstændigheder 
skal være begrænset til det højeste af EUR 50.000 eller købesummen for de(n) specifikke Produkt(er) eller Services, der ligger til 
grund for kravet, og 

- at NI ikke er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tab af forventede besparelser, tabt information eller data eller andet 
indirekte tab eller følgetab. 

Parterne er enige om, at ovenstående ansvarsallokering er afspejlet i priserne på Produkter og Services. Såfremt en eller flere af 
ansvarsbegrænsningerne heri findes ikke at være gyldig(e), skal ansvarsbegrænsningen(-erne) dog gælde i videst muligt omfang 
ligesom en eventuel hel eller delvis ugyldighed ikke skal påvirke de øvrige ansvarsbegrænsninger, der således fortsat skal have fuld 
gyldighed og virkning. 

22. OVERHOLDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING. 

Overholdelse af eksportlovgivning. Produkter (der i denne bestemmelse omfatter den Software og teknologi, der er inkorporeret i 
eller leveret sammen med et Produkt eller en Service) købt af NI er underlagt kontrol i henhold til US Export Administration 
Regulations (15 CFR Part 730 et. seq.), administreret af US Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (“BIS”) 
(www.bis.doc.gov) og øvrige gældende amerikanske eksportkontrollove og sanktionsregler, herunder de, der er administreret af US 
Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) (www.treas.gov/ofac). Endvidere er Produkter distribueret fra NI's 
distributionscenter i Europa underlagt kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821, og eksport 
eller overdragelse inden for EU kan ligeledes være omfattet af yderligere licensudstedelseskrav i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2021/821 og gennemførselsforskrifterne hertil. Produkter må ikke eksporteres eller reeksporteres til et land, 
hvori den amerikanske regering har indført sanktioner (omfatter p.t. Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien, men kan til enhver tid 
ændres af den amerikanske regering). Kunden erklærer, at denne vil overholde gældende eksportlovgivning og handelssanktioner i 
alle relevante lande og ikke eksportere, reeksportere eller på anden måde overføre Produkter købt af NI uden de påkrævede 
tilladelse, herunder en eksport- eller reeksportlicens udstedt af de amerikanske myndigheder, eller til en ulovlig destination eller med 
henblik på ulovlig slutbrug. Produkter kan også kræve, at der udstedes eksportlicens(er) af de relevante myndigheder, inden de 
returneres til NI. NI's afgivelse af et Tilbud, bekræftelse af en salgsordre eller en Returneringstilladelse (RMA) udgør ikke en 
eksporttilladelse. Kunden erklærer og garanterer, at denne ikke er uberettiget eller på anden måde forhindret i henhold til 
amerikansk eller anden gældende lovgivning i at modtage Produkter, og Kunden vil ikke eksportere, reeksportere eller levere 
Produkter til en person eller enhed på OFAC's List of Specially Designated Nationals eller BIS's Denied Persons List, Entity List eller 
Unverified List eller anden gældende liste over parter, der er omfattet af begrænsninger. NI forbeholder sig ret til at afvise og/eller 
annullere en evt. ordre, uden ansvar for Kunden, såfremt NI er af den opfattelse, at eksportkontrollove eller handelssanktioner 
dermed vil blive overtrådt, se yderligere oplysninger på ni.com/legal/export-compliance, og at anmode om relevante 
importklassifikationskoder (fx HTS), eksportklassifikationskoder (fx ECCN) og øvrige import/eksportdata. 

Persondatabeskyttelse. Kunden erklærer og accepterer, at data (herunder persondata vedrørende Kunden, dennes 
repræsentanter, medarbejdere eller agenter), der indsamles af National Instruments som led i kommercielle transaktioner med 
Kunden (f.eks. navn, kontaktoplysninger, titel, uddannelsesmæssig baggrund, ekspertise, produktinteresser m.v. (i det følgende 
benævnt “Kundedata”) er data, der i almindelighed er til rådighed for virksomheder som led i Kundens sædvanlige forretninger og 
anses som data, der er relateret til og tilvejebragt som led i de pågældende repræsentanters, medarbejderes, agenters og Kundens 
professionelle aktiviteter. Kunden accepterer hermed på egne vegne og på vegne af Kundens repræsentanter, medarbejdere og 
agenter, at NI i overensstemmelse med NI’s privacy statement (erklæring om persondatabehandling) og gældende love og regler (i) 
må bruge Kundedata med henblik på konto- og aftaleadministration, til sikkerhedsmæssige formål og udvikling af 
forretningsforholdet (herunder markedsføring af Produkter og Services, der er relevante for Kunden), og (ii) overføre sådanne 
Kundedata til andre National Instruments selskaber, herunder de selskaber, der er placeret uden for det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, til de formål, der er angivet under (i). 

Forbrugerbeskyttelse. Kunden indestår for og erklærer, at denne handler som led i sin normale virksomhed og ikke er forbruger. 
Hvis Kunden (enten som forhandler eller uddannelsesinstitution) er bemyndiget af NI til at distribuere (enten mod betaling eller 
gratis) eller på anden måde stille Produkterne til rådighed (uanset om dette sker på Kundens adresse eller andetsteds) for 
slutbrugere, der er studerende (eller ikke-professionelle personer eller andre privatpersoner), skal Kunden overholde alle gældende 
love og regler for distribution af Produkterne til slutbrugere, herunder alle gældende persondatalove samt de evt. love og regler, 
der måtte gælde for transaktioner med kunder (herunder, men ikke begrænset til afgivelse af tilstrækkelige oplysninger og 
brugsvejledning til forbrugere inden indgåelse af aftale, overholdelse af almindelige vilkår og betingelser for forbrugertransaktioner, 
lovpligtig garanti til forbrugere og forbrugerens ret til at træde tilbage fra aftaler m.v.). Kunden skal holde NI skadesløs for enhver 
forpligtelse og ethvert krav, herunder men ikke begrænset til tredjemands krav, omkostninger og udgifter (herunder rimelige 
advokatudgifter), der måtte opstå som følge af, at Kunden ikke overholder de gældende love og regler. 

23. TVISTER. Tvister vedrørende indgåelse eller fortolkningen af Aftalen skal afgøres efter danske retsregler. 

Hvor ikke andet følger af ufravigelige danske lovregler, skal sag anlægges ved NI's hjemting. 

24. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED. Denne Aftale og de evt. vilkår, der er integreret heri ved henvisning, udgør den fulde Aftale 
mellem parterne vedrørende Aftalens genstand og erstatter alle tidligere tilkendegivelser og aftaler, mundtlige eller skriftlige, 
vedrørende Aftalens genstand. 

Kunden erklærer at have gennemlæst Aftalen, forstået vilkårene og accepterer at være bundet heraf. Enhver, der accepterer denne 
Aftale på vegne af en part, erklærer og garanterer, at han/hun har ret til at give alle de erklæringer og oplysninger, der er indeholdt i 
Aftalen, er bemyndiget til at acceptere og underskrive Aftalen, og at der er taget alle nødvendige skridt til at bemyndige Aftalens 
ikrafttræden. 

Denne Aftale må kun ændres eller suppleres med andre dokumenter med NI's skriftlige accept. 
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NI's forsinkelse med hensyn til eller manglende udøvelse af rettigheder i henhold til Aftalen forringer ikke og vil ikke blive fortolket 
som et afkald på disse rettigheder. NI's afkald på en bestemmelse i denne Aftale skal være skriftligt og skal ikke fortolkes som et 
afkald eller en ændring af andre vilkår heri eller som et fortsat afkald. 

Hvis en del, et vilkår eller en bestemmelse i denne Aftale kendes ugyldig, uden retskraft eller i strid med gældende lovgivning, 
påvirker dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed, og den ulovlige, ikke retskraftige eller modstridende del, vilkår eller 
bestemmelse skal ændres med bindende virkning af retten, således at den bedst muligt afspejler Aftalens hensigt. 

25. OPDATERINGER. NI forbeholder sig ret til at opdatere denne Aftale til enhver tid, og en eventuel ny version træder i kraft, når 
den er meddelt på http://www.ni.com/legal/termsofsale. Dog gælder de vilkår og betingelser, der er gældende på købstidspunktet, for 
købet af Produkter eller Services. 

December 2022 
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