HH-Support
v/Høgni Højgaard - Hvannkrókur 7A - 100 Tórshavn – Tlf. 515091 – Fax. 315091 - T-postur: info@hh-support.com

Købsaftale mellem:
Køber: (firmanavn som det
skal se ud på din faktura)
(gadenavn – nr.)
(postnr. - by)
(tlfnr. - faxnr. - mobil)
(emailadresse)

Leverandør: OSSoft
Tolstrupvej 32
9700 Brønderslev
Tlf. +45-40 83 76 16
vedrørende køb af nedenfor specificeret(de) system(er):
antal

version

pris uden moms

DanLet Light (500 poster) – kr. 1.795,00
DanLet Enkeltbruger – kr. 2.995,00
DanLet Flerbruger (netværk) –kr. 5.495,00
DanLet Revisorsystem – kr. 7.495,00
AutoLet – kr. 2.995,00
VideoKartotek – kr. 195,00
Dansk Familiekalender – kr. 195,00
Your Time 4-br. – kr. 295,00
Ialt:
købers signatur:
underskrift

dato

underskrift

dato

forhandlers signatur:
HH-Support
v/Høgni Højgaard
Ovenstående købsaftale bliver i underskrevet stand tilsendt leverandøren OSSoft, Tolstrupvej 32, DK-9700, Brønderslev, som
derefter sender CD med kode til købte system(er) efter modtagelse af købspris på kto. 9028 160-57-38970
Efter modtaget tilgodehavende vil provision blive afregnet med forhandler HH-Support v/Høgni Højgaard i henhold til forhandleraftale.

OPHAVSRET:
Programmet er beskyttet af lov om ophavsret. Det må ikke bruges af andre end køber og må ikke installeres på anden måde, end den køberlicensen
giver adgang til. Det betyder, at enkeltbrugerversionen kun må installeres på 1 PC, og netværksversionen på server på et lokalnetværk og bruges af
alle maskiner koblet på dette lokalnetværk.
Programmet må kun kopieres til eget brug som f.eks. sikkerhedskopi af original-CD'en. Overtrædelse af ovenstående vil blive retsforfulgt. Alle
rettigheder til programmet er hos OSSoft.
Demoversionen som kan downloades fra internettet må gerne kopieres til andre intereserede.
Undervisningsversionen som efter nærmere aftale med OSSoft gratis kan rekvireres, må kun installeres på de computere, der er tilknyttet
undervisningsstedet.
GARANTI:
Demoversionen bør afprøves inden købet, for at sikre at programmet kører tilfredstillende på computer og printer. OSSoft kan ikke garantere, at
programmet er fejlfrit. OSSoft vil forsøge at rette evt. fejl så hurtigt som muligt, men kan ikke stilles til ansvar med en tidsfrist for dette. Programmet
bruges på eget ansvar, og OSSoft kan ikke drages til ansvar for evt. tab, gener og udgifter, som måtte skyldes fejl i programmet.

