ALMINDELIGE INDKØBSBETINGELSER MILEWAY DENMARK APS
1. Definitioner
1.1

Følgende ord og udtryk er defineret som følger i disse almindelige vilkår og betingelser:
Aftale: Alle aftaler mellem Mileway og Leverandøren om levering af Tjenesteydelser og/eller Varer samt enhver opgave,
som Mileway rekvirerer hos Leverandøren, og alle juridiske og øvrige handlinger i forbindelse med ovenstående.
Betingelser: Disse almindelige indkøbsbetingelser.
Leverandør: Enhver fysisk eller juridisk person, der leverer Tjenesteydelser og/eller Varer til Mileway, eller den part,
der har indgået Aftale med Mileway herom.
Materialer: Materialer, såsom råmaterialer, hjælpematerialer, værktøjer, tegninger, Specifikationer, software og øvrige
materialer tilhørende Mileway, der leveres til Leverandøren af eller på vegne af Mileway, eller for hvilke Mileway har
betalt med henblik på anvendelse i forbindelse med Aftalens opfyldelse.
Mileway: Det danske anpartsselskab Mileway Denmark ApS, hvis hjemsted og hovedkontor er beliggende på adressen
Ørestads Boulevard 73, 2300 København i Danmark, og som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med
CVR-nummer 39842769, såvel som dets efterfølgende ejere ved universal eller singulær succession og alle dets
nuværende eller fremtidige direkte eller indirekte associerede virksomheder i Danmark og i udlandet.
Parter: Mileway og/eller Leverandøren.
Specifikationer: De tekniske og funktionelle specifikationer vedrørende Varerne og/eller Tjenesteydelserne.
Tjenesteydelser: De tjenesteydelser og/eller aktiviteter, der skal leveres hhv. udføres af Leverandøren for Mileway
inden for rammerne af en opgave, herunder al rådgivning, der skal ydes, ydelser, der skal leveres, og øvrige data,
rapporter, arbejder, opfindelser, knowhow, software, forbedringer, designs, udstyr, anordninger, praksis, processer,
metoder, koncepter, prototyper, produkter og øvrige arbejdsprodukter eller foreløbige versioner heraf, som
Leverandøren eller dennes ansatte eller repræsentanter producerer eller erhverver under leveringen af
tjenesteydelserne i henhold til Aftalen.
Varer: Såvel materielle som immaterielle varer, herunder software, design, prototyper og den dertil hørende
dokumentation og emballage, som Leverandøren leverer til Mileway i henhold til Aftalen.
2. Anvendelsesområde

2.1

Disse Betingelser gælder for alle retsforhold mellem Mileway og Leverandøren, herunder, men ikke begrænset til, alle
forespørgsler, tilbud, Aftaler og øvrige juridiske handlinger vedrørende levering af Tjenesteydelser og/eller Varer. Når
disse Betingelser gælder for et sådant retsforhold, gælder de også for ethvert efterfølgende lignende retsforhold.

2.2

Alle afvigelser fra, ændringer af og/eller tilføjelser til disse Betingelser eller Aftalerne kræver Mileways udtrykkelige og
skriftlige godkendelse for at være gældende og finder alene anvendelse for den specifikke Aftale, som de er aftalt for. I
tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem en skriftlig bestemmelse i Aftalen og en bestemmelse i disse
Betingelser har bestemmelsen i Aftalen forrang.

2.3

Mileway har til enhver tid ret til at ændre ordlyden i disse Betingelser og til at vedtage dem på ny. I sådanne tilfælde vil
den nye ordlyd i disse Betingelser til enhver tid være gældende.

2.4

Eventuelle almindelige vilkår og betingelser eller branchespecifikke betingelser, som Leverandøren måtte anvende,
finder ikke anvendelse og afvises udtrykkeligt af Mileway.

2.5

Hvis en eller flere bestemmelser i disse Betingelser er eller erklæres ugyldige, skal de øvrige bestemmelser i disse
Betingelser fortsat gælde fuldt ud. I sådanne tilfælde forpligter Mileway og Leverandøren sig til at rådføre sig med
hinanden for at Aftale nye bestemmelser, som erstatter de ugyldige bestemmelser, idet der i den forbindelse i videst
muligt omfang skal tages hensyn til formålet og hensigten med den oprindelige bestemmelse.
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3. Tilbud

og indgåelse af Aftaler

3.1

Ethvert tilbud fra Leverandøren er uigenkaldeligt og bindende, og Mileway har under alle omstændigheder tredive (30)
dage til at acceptere tilbuddet.

3.2

Hvis Mileway accepterer et tilbud fra Leverandøren, anses Aftalen for indgået på tidspunktet hvor Mileways accept af
tilbuddet er kommet frem til Leverandøren. Mileways accept af et tilbud skal desuden være skriftligt for at være bindende.

3.3

Hvis Mileway rekvirerer en opgave uden forudgående tilbud fra Leverandøren, anses Aftalen alene for indgået, såfremt
Mileway senest fjorten (14) dage efter afsendelse af rekvisitionen fra Leverandøren modtager en underskrevet
bekræftelse af opgaven. Der er ikke indgået nogen Aftale, hvis nogen del af bekræftelsen af opgaven fra Leverandøren
på nogen måde afviger fra Mileways rekvisition.

3.4

For så vidt angår en Aftale, der kan betegnes som en rammeaftale, vil en Aftale i henhold til rammeaftalen altid anses
for indgået på det tidspunkt, hvor Mileway rekvirerer en opgave inden for rammerne af rammeaftalen.
4. Priser

4.1

De aftalte priser er angivet i DKK og er eksklusive moms, medmindre andet skriftligt aftales, men er inklusive alle
omkostninger i forbindelse med Aftalens opfyldelse, herunder, men ikke begrænset til, udgifter, transportomkostninger,
øvrige skatter, importafgifter og øvrige afgifter, forsikring, emballeringsomkostninger, flytteomkostninger og eventuelle
installations- og monteringsomkostninger samt faste omkostninger, der ikke direkte kan henføres til et projekt, plus en
procentdel til fortjeneste og for risici.

4.2

De aftalte priser og gebyrer fastsættes for den pågældende aftales løbetid, medmindre Aftalen angiver de specifikke og
konkrete omstændigheder, der kan medføre en prisjustering, samt den nøjagtige måde, hvorpå prisen justeres i sådanne
tilfælde, eller medmindre andet er aftalt.

4.3

Udgifterne til tilbud, prøver og prøveforsendelser er for Leverandørens regning.
5. Fakturering

og betaling

5.1

Alle fakturaer, som Leverandøren sender til Mileway, skal opfylde de krav, der er fastsat i Aftalen, eller som Mileway
med rimelighed kan kræve, herunder indkøbsordrenummeret.

5.2

Leverandøren forpligter sig til kun at fakturere for faktisk leverede Tjenesteydelser og/eller Varer, medmindre Parterne
skriftligt har aftalt andet. Ovennævnte gælder også, hvis Parterne har aftalt betalingsbetingelser.

5.3

Mileway betaler ubestridte fakturaer, der er fremsendt i overensstemmelse med Aftalen, senest tredive (30) dage efter
Mileways modtagelse heraf, medmindre Parterne skriftligt har aftalt andet.

5.4

Mileway har ret til at stille betalinger og opfyldelsen af sine øvrige forpligtelser i henhold til en Aftale i bero, så længe
Leverandøren ikke har opfyldt sine forpligtelser over for Mileway. Dette kan ske, indtil Leverandøren har opfyldt sine
forpligtelser over for Mileway.

5.5

Mileway har ret til at modregne skyldige beløb til Leverandøren i opnåede rabatter og sine øvrige tilgodehavender hos
Leverandøren eller Leverandørens associerede virksomheder, uanset om sådanne fordringer er forfaldne og/eller kan
opgøres retligt på en enkel måde.

5.6

Betaling af en faktura udgør ikke en accept af de(n) pågældende Vare(r) og/eller Tjenesteydelse(r).
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6. Levering

af Tjenesteydelserne

6.1

Leverandøren skal selv undersøge de (aktuelle) forhold omkring og i nærheden af arbejdet inden påbegyndelse af
aktiviteterne i henhold til Aftalen og skal med henblik herpå foretage en undersøgelse på stedet af de faktiske forhold,
såsom tilstødende ejendomme, bygninger og lignende, af eventuelle privat- eller offentligretlige begrænsninger samt af
offentligretlige muligheder og hindringer mv. Leverandøren anses for at foretage en sådan undersøgelse af de (aktuelle)
forhold, at dennes rådgivning vedrørende de Tjenesteydelser og/eller Varer, der skal leveres, er funktionelt
gennemførlig. Hvis dele af rådgivningen ikke er (funktionelt) gennemførlige, er Leverandøren forpligtet til skriftligt at gøre
Mileway udtrykkeligt opmærksom på dette.

6.2

Leverandøren er forpligtet til at allokere kvalificeret og tilstrækkeligt personale til opfyldelse af Aftalen.

6.3

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at der ud over den faste kontaktperson også er en eller flere andre personer inden
for Leverandørens organisation, der har kendskab til Tjenesteydelserne, således at Mileway altid har en kontaktperson,
der er bekendt med arbejdet og i stand til at bistå Mileway i tilfælde af kontaktpersonens sygdom, ferie eller øvrige
fravær.

6.4

Leverandøren skal i god tid informere Mileway om eventuelle problemer i koordineringen mellem forskellige rådgivere
og/eller leverandører i forbindelse med leveringen af Tjenesteydelserne og/eller Varerne og om nødvendigt koordinere
sine aktiviteter i overensstemmelse hermed, uanset om Leverandøren har ansvaret for at planlægge og tilrettelægge
aktiviteterne.

6.5

Leverandøren skal i god tid og udtrykkeligt underrette Mileway om risiko for forsinkelser, som skyldes ufuldstændig
levering af nødvendige oplysninger, data og/eller beslutninger, samt såfremt de leverede oplysninger, data og/eller
beslutninger ikke er korrekte eller fuldstændige.

6.6

Leverandøren forpligter sig over for Mileway til i god tid at informere Mileway om alle øvrige tilfælde af stilstand i de
planlagte aktiviteter, eller hvis der forventes en stilstand.

6.7

Mileway har til enhver tid ret til at udpege flere sagkyndige til gennemførelsen af projektet.

6.8

Leverandøren fungerer ikke som bemyndiget repræsentant for Mileway, medmindre Parterne skriftligt aftaler andet.
7. Levering

af Varer

7.1

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, leveres Varer "DDP" ("Delivery Duty Paid") som anført i Incoterms 2020 eller den
seneste version af Incoterms på tidspunktet for Aftalens indgåelse på det sted, som Mileway har angivet ("Incoterms").

7.2

Leverandøren skal nøje overholde enhver konkret transportform, der måtte være aftalt.

7.3

Leverandøren skal levere Varerne og/eller Tjenesteydelserne på den eller de aftalte leveringsdatoer eller i
overensstemmelse med den eller de aftalte leveringsbetingelser, der gælder som faste frister, som anført i Aftalen,
medmindre andet skriftligt aftales. Hvis Varerne og/eller Tjenesteydelserne ikke leveres inden for den aftalte frist eller
på den/de aftalte dato(er) på det aftalte sted, udgør dette misligholdelse fra Leverandørens side, uden at det er
nødvendigt at fremsendes meddelelse om misligholdelse.

7.4

Leverandøren er forpligtet til at informere Mileway rettidigt og med en tilstrækkelig detaljeringsgrad om det nøjagtige
leveringstidspunkt. Levering på et tidligere tidspunkt end de(n) aftalte leveringsdato, -datoer eller -vilkår eller som
delleveringer (såkaldte delleverancer) kræver Mileways forudgående skriftlige godkendelse og medfører ikke en
ændring af den aftalte betalingsfrist. Såfremt Leverandøren leverer før tid eller som delleverancer uden Mileways
samtykke, har Mileway ret til at afvise disse (del)leverancer og returnere eller opbevare dem for Leverandørens regning
og risiko.

7.5

Mileway har ret til at udskyde leveringen af Varerne og/eller Tjenesteydelserne. I sådanne tilfælde forpligter
Leverandøren sig til at lagre, opbevare, sikre og sørge for, at Varerne er forsvarligt, adskilt og genkendeligt emballeret.
Hvis dette er tilfældet, forpligter Leverandøren sig til at opbevare Varerne uden yderligere omkostninger for Mileway
indtil det udsatte leveringstidspunkt, medmindre dette ville medføre uforholdsmæssigt store udgifter for Leverandøren,
i hvilket tilfælde Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden for at finde en ordning, der er rimelig og acceptabel
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for begge Parter. Udskydelse af leveringen medfører en forlængelse af den aftalte betalingsfrist.
7.6

Uden at bestemmelserne i pkt. 10 nedenfor med hensyn til ejendomsretten til Materialerne herved begrænses, overgår
ejendomsretten og risikoen for Varerne til Mileway efter levering i henhold til de gældende Incoterms, uanset om Mileway
har foretaget fuld betaling til Leverandøren af alle de beløb, som Mileway skal betale til Leverandøren i henhold til
Aftalen.
8. Juridiske

forpligtelser

8.1

Leverandøren anses for at være bekendt med og skal under Aftalens opfyldelse overholde alle love, regler,
bestemmelser, forskrifter, vedtægter, instrukser og lignende, som vedrører aktiviteterne inden for rammerne af Aftalen,
og som er fastlagt eller vedtaget af centraladministrationen, de regionale, kommunale og/eller øvrige offentligretlige
myndigheder eller institutioner.

8.2

Leverandøren sørger for indgivelse og indhentning af ansøgninger vedrørende de endelige godkendelser (med
undtagelse af miljøgodkendelsen), dispensationer, indgange og tilslutninger, f.eks. til fjernvarme, fjernkøling, gas, vand,
elektricitet og kloakering, telefon-, tv-, radio- og andre datakabler, der er nødvendige for levering af Tjenesteydelserne
og/eller Varerne. De dermed forbundne omkostninger er for Leverandørens regning. Registreringen af de endelige
tilslutninger finder sted senest på leveringsdatoen i ejers eller lejers navn. Udgifterne til energi- og vandforbrug, herunder
udgifter til fjernvarme og fjernkøling, spildevand, er for Leverandørens regning indtil leveringstidspunktet.

8.3

Leverandøren friholder Mileway for alle (skadelige) følger af manglende overholdelse af ovennævnte bestemmelser eller
manglende rettidig eller fuldstændig overholdelse af disse. Leverandøren kan ikke påberåbe sig manglende kendskab
til de pågældende myndigheders forskrifter og krav.
9. Emballering

9.1

Leverandøren forpligter sig til at pakke og/eller sikre Varerne på en sådan måde, at de når frem til bestemmelsesstedet
ved normal transport og kan aflæsses der på sikker vis. Leverandøren skal nøje overholde eventuelle emballeringskrav,
som Mileway meddeler i god tid.

9.2

De Varer, der skal leveres, må ikke være emballeret i emballage, der er eller bliver skadelig for miljøet, formodes at
være skadelig for miljøet eller på anden måde kan udgøre en sikkerheds-, trivsels- eller sundhedsmæssig trussel ud fra
den seneste viden på leveringstidspunktet.
10. Materialer

10.1

Medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, forpligter Leverandøren sig til for egen regning at levere alle sådanne
maskiner, instrumenter og råmaterialer, som er nødvendige for Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser i henhold
til Aftalen.

10.2

Hvis Mileway stiller Materialer til rådighed for Leverandøren med henblik på Leverandørens opfyldelse af sine
forpligtelser, forbliver disse Materialer Mileways ejendom, og disse Materialer må ikke stilles til rådighed for tredjemand
uden Mileways forudgående godkendelse. Desuden må Materialerne kun anvendes til at udføre Mileways ordrer. Alle
Materialer skal (i) være mærket som Mileways ejendom, (ii) opbevares på Leverandørens risiko, (iii) holdes i god stand,
(iv) opbevares adskilt fra andre Varer, (v) om nødvendigt erstattes for Leverandørens egen regning, (vi) underkastes
regelmæssig lagerkontrol af Leverandøren, og (vii) returneres straks efter Mileways første anmodning. Leverandøren
forpligter sig til enhver tid til at give Mileway eller dennes repræsentant adgang til Materialerne.

10.3

For Materialer, der leveres af tredjeparter, gælder kun de garantier, som disse tredjeparter yder. Mileway er ikke
ansvarlig for, at Materialerne er i god kvalitetsmæssig stand. Hvis Mileway alligevel holdes ansvarlig, er det maksimale
ansvar under alle omstændigheder begrænset til udbetalingen fra Mileways forsikringsselskab. Mileway er ikke ansvarlig
for indirekte skader, herunder følgetab, tabt fortjeneste, tabte besparelser og tab af data samt skader som følge af
driftsafbrydelse.
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10.4

Uanset bestemmelserne i pkt. 7.6 vil Mileways materiale udgøre en ny genstand tilhørende Mileway, i det øjeblik
Materialerne er blevet forarbejdet i Leverandørens Varer.
11. Garantistillelse

11.1

Leverandøren erklærer og garanterer over for Mileway, at alle Varer og/eller Tjenesteydelser i det omfang, det er
relevant:
a.
b.
c.
d.
e.

er egnede til den foreslåede anvendelse og er nye og i god kvalitetsmæssig stand og uden konstruktions-,
materiale-, funktions- og fabrikationsfejl,
nøje overholder Specifikationerne og alle øvrige krav i henhold til Aftalen,
er frie for panterettigheder og er ubehæftede,
er designet, produceret og leveret i overensstemmelse med alle gældende love og regler, herunder arbejdsretlige
og produktsikkerhedsmæssige regler samt i relevant omfang gældende arbejdsmiljøregler, og
er leveret med og vedlagt alle de oplysninger og anvisninger, der er nødvendige for korrekt og sikker brug.

11.2

Disse garantier er ikke udtømmende og anses ikke for at udelukke lovbestemte garantier, Leverandørens
standardgarantier eller øvrige rettigheder eller garantier fra Mileways side. Disse garantier vil fortsat være gældende
efter levering, gennemgang, accept eller betaling af Varerne og/eller Tjenesteydelserne.

11.3

Uden at begrænse de øvrige rettigheder, der følger af Aftalen eller lovgivningen, gælder de garantier, der er omhandlet
i pkt. 11.1 i en periode på seksogtredive (36) måneder efter datoen for gennemførelsen af leveringen i
overensstemmelse med pkt. 6 eller i sådan anden periode, som måtte være bestemt i Aftalen. Varer, der repareres,
og/eller Tjenesteydelser, der genoprettes i garantiperioden, er dækket af garantien i den resterende del af
garantiperioden for disse Varer og/eller Tjenesteydelser.
12. Gennemgang

og godkendelse

12.1

Mileway har til enhver tid ret til at foretage gennemgang af eller foranledige gennemgang foretaget af Leverandørens
aktiviteter og til at foretage gennemgang af eller foranledige gennemgang foretaget af Varer og Materialer tilhørende
Mileway, såsom, men ikke begrænset til, Materialer og udstyr, der skal anvendes af Leverandøren i forbindelse med
Aftalens opfyldelse under såvel produktion, forarbejdning og opbevaring som efter levering.

12.2

Leverandøren forpligter sig til efter Mileways første anmodning at give Mileway eller dennes repræsentant adgang til
produktions-, forarbejdnings- eller oplagringsstedet. Leverandøren forpligter sig til vederlagsfrit at samarbejde omkring
gennemgangen og/eller afprøvningen. Hvis en gennemgang og/eller afprøvning ikke kan finde sted på det foreslåede
tidspunkt som følge af Leverandørens handlinger, eller hvis en gennemgang og/eller afprøvning skal gentages, vil de
omkostninger, som Mileway påføres som følge heraf, være for Leverandørens regning.

12.3

Hvis Mileway ikke accepterer Varerne og/eller Tjenesteydelserne, forpligter Mileway sig til at underrette Leverandøren
herom, og pkt. 13 vil finde anvendelse. Leverandøren vil være forpligtet til at afhente Varerne for egen regning inden for
to (2) uger efter en sådan meddelelse. Hvis Leverandøren ikke afhenter Varerne inden for denne periode på to (2) uger,
har Mileway ret til at få Varerne leveret til Leverandøren for Leverandørens regning eller til at destruere Varerne med
Leverandørens forudgående godkendelse, uden at dette påvirker Mileways eventuelle øvrige rettigheder i henhold til
Aftalen eller loven. Varer og/eller Tjenesteydelser, som Mileway ikke har accepteret, og som Mileway allerede har betalt
for, skal refunderes af Leverandøren til Mileway, og Mileway har ikke nogen betalingsforpligtelse vedrørende Varer
og/eller Tjenesteydelser, som Mileway ikke har accepteret.

12.4

(Fornyet) gennemgang, kontrol, afprøvning og/eller forsøg udført af Mileway eller efter Mileways anvisninger eller
fraværet heraf eller Mileways betaling for Varerne og/eller Tjenesteydelserne udgør ikke en accept af Varerne og/eller
Tjenesteydelserne. Mileways gennemgang eller accept af eller betaling for Varerne og/eller Tjenesteydelserne fritager
ikke Leverandøren for sine forpligtelser, erklæringer eller ansvar og/eller garantier i henhold til Aftalen.
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13. Mangler
13.1

Hvis Varer og/eller Tjenesteydelser er behæftet med en mangel, ikke overholder Specifikationerne eller på anden måde
ikke er i overensstemmelse med kravene i Aftalen, forpligter Mileway sig til at underrette Leverandøren herom, og
Mileway har frit efter eget valg, og uden at Mileways øvrige rettigheder eller retsmidler i henhold til Aftalen eller efter
loven derved begrænses, ret til at:
a.
b.
c.
d.
e.

13.2

kræve konditionsmæssig levering fra Leverandørens side,
kræve, at Leverandøren foretager omlevering,
kræve, at Leverandøren foretager afhjælpning ved reparation,
ophæve Aftalen eller
kræve et forholdsmæssigt afslag svarende til værdien af de faktisk leverede Varer og/eller Tjenesteydelser, også
selv om dette måtte resultere i en fuld refusion af den pris, der er betalt til Leverandøren.

Leverandøren afholder alle omkostninger til reparation, omlevering og transport af Varer og/eller Tjenesteydelser, der
ikke er i overensstemmelse med Aftalen, og forpligter sig til at skadesløsholde Mileway for alle omkostninger og udgifter,
herunder, men ikke begrænset til, omkostninger til gennemgang, håndtering og opbevaring, som Mileway med
rimelighed påføres i denne forbindelse.
14. Immaterielle

rettigheder

14.1

Leverandøren garanterer, at Varerne og/eller Tjenesteydelserne ikke krænker immaterielle rettigheder og
skadesløsholder Mileway for ethvert krav, herunder fra tredjemænd, i forbindelse med en krænkelse af de pågældende
immaterielle rettigheder.

14.2

Medmindre Parterne skriftligt har aftalt andet, tilhører alle immaterielle rettigheder, der opstår eller på anden måde
skabes i forbindelse med Aftalens opfyldelse, udelukkende Mileway. Mileway er den fulde og eksklusive indehaver af
disse rettigheder. Immaterielle rettigheder omfatter, men er ikke begrænset til, alle globale ophavsrettigheder,
beslægtede rettigheder, personlige, ideelle rettigheder, varemærker, designrettigheder, databaserettigheder og (krav
på) patentrettigheder, der behæfter idéer, designs, kommunikationsudtryk, tegninger, billeder, skitser, undersøgelser,
analyser, data, resultater, konklusioner, forretningshemmeligheder, tekniske hemmeligheder, opfindelser, know-how og
alle øvrige genstande og Varer, der kan betragtes som immaterielle rettigheder.

14.3

Leverandøren overdrager herved i nødvendigt omfang på forhånd alle de immaterielle rettigheder, der er omhandlet i
pkt. 14.2, til Mileway i fuldt omfang. Leverandøren forpligter sig ligeledes til i nødvendigt omfang og på første opfordring
fra Mileway at samarbejde med Mileway om enhver fremtidig handling med henblik på at gennemføre den nævnte
overdragelse. Hvis Leverandøren ikke er indehaver af disse rettigheder, forpligter Leverandøren sig til i videst muligt
omfang at foranledige disse rettigheder overdraget til Mileway.

14.4

Leverandøren indestår, at der i aftalerne med medarbejdere, underleverandører og øvrige parter, som Leverandøren
har antaget, indføres hensigtsmæssige bestemmelser, herunder om, men ikke begrænset til, ophavsmænds afkald på
eventuelle personlige, ideelle rettigheder som omhandlet i ophavsretslovens § 2 og § 3 (the Copyright Act), således at
Parterne er i stand til at overholde bestemmelserne i pkt. 14.

14.5

Bestemmelserne i dette pkt. 14 vil overleve i ethvert tilfælde af ophør af Aftalen i overensstemmelse med Aftalens pkt. 19.2.
15. Ændringer

og yderligere arbejde

15.1

Aktiviteter eller elementer, der ikke udtrykkeligt er beskrevet i Aftalen, men som klart udgør en del af de Tjenesteydelser
og/eller Varer, der skal leveres, anses for at være omfattet af Aftalen, og der opkræves ikke separat betaling herfor.

15.2

Leverandøren forpligter sig til ikke uden Mileways skriftlige godkendelse eller efter skriftlig anmodning fra Mileway at
foretage ændringer eller tilføjelser, der har indflydelse på Varerne og/eller Tjenesteydelserne, herunder proces- eller
designændringer og ændringer, der har indflydelse på Varernes og/eller Tjenesteydelsernes Specifikationer, ydeevne,
miljøvenlighed, levetid, pålidelighed eller kvalitet.

15.3

Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at gennemføre eller levere de ændringer eller tilføjelser til de aftalte Varer
og/eller Tjenesteydelser, som Mileway anmoder om, og som er teknisk mulige.
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15.4

Hvis de ydelser, der skal leveres, dokumenterbart gøres mere byrdefulde eller omfattende som følge af yderligere ønsker
eller ændret viden hos Mileway eller som følge af ændringer i lovbestemmelser, der er relevante for de Varer og/eller
Tjenesteydelser, der skal leveres, vil dette udgøre yderligere arbejde, for hvilket der kan opkræves betaling. Yderligere
arbejde omfatter ikke yderligere arbejde eller ændret viden, som Leverandøren burde have forudset, da Aftalen blev
indgået. Hvis Leverandøren mener, at der er tale om yderligere arbejde, forpligter Leverandøren sig til hurtigst muligt
skriftligt at underrette Mileway herom.

15.5

Leverandøren påbegynder ikke det pågældende yderligere arbejde, før Mileway skriftligt har instrueret Leverandøren
herom. For at blive overladt en opgave om udførelse af yderligere arbejde skal Leverandøren afgive et skriftligt tilbud
om omfanget af det forventede yderligere arbejde og den tid og de omkostninger, der er forbundet hermed. Aftalens
bestemmelser gælder for det yderligere arbejde, der skal udføres af Leverandøren, herunder priser og eventuelle
rabatter, for så vidt disse ikke ændres ved den yderligere skriftlige opgave. Leverandøren kan ved afgivelse af et tilbud
ikke fremsætte yderligere eller øgede økonomiske krav end dem, som Mileway er indforstået med. Aftalens bestemmer
gælder for opgaver vedrørende yderligere arbejde.

15.6

Mileway har ret til at ophæve eller opsige Aftalen helt eller delvist, hvis det viser sig umuligt at gennemføre de af Mileway
ønskede ændringer eller tilføjelser på betingelser, som Mileway kan acceptere.
16. Ansvar

16.1

Leverandøren er ansvarlig for alle skader, der kan opstå i forbindelse med opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af
Aftalen.

16.2

Leverandøren friholder Mileway for alle krav fra tredjemand, uanset grundlag, i forbindelse med opfyldelse af
forpligtelser, der følger af Aftalen, medmindre og i det omfang Leverandøren godtgør, at et krav fra tredjemand på ingen
måde er relateret til omstændigheder, som Leverandøren har kontrol over.

16.3

Leverandøren forpligter sig til at tegne passende forsikring til dækning af risici i henhold til Aftalen, herunder, men ikke
begrænset til, bestemmelserne i pkt. 14.1. Leverandøren er forpligtet til efter Mileways første anmodning at lade Mileway
gennemgå den pågældende police.
17. Fortrolighed

17.1

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at alle oplysninger, som Leverandøren modtager fra Mileway, og som Leverandøren
ved eller burde vide er af fortrolig karakter (”Fortrolige Oplysninger”), behandles fortroligt. Leverandøren forpligter sig til ikke
at anvende Fortrolige Oplysninger til andet formål end til opfyldelse af denne Aftale. Leverandøren forpligter sig til at beskytte
Mileways Fortrolige Oplysninger imod videregivelse eller offentliggørelse med en passende grad af beskyttelse og med
mindst samme grad af påpasselighed, som Leverandøren beskytter sine egne oplysninger af fortrolig karakter, og som
minimum med en rimelig grad af påpasselighed.
18. Databeskyttelse

og beskyttelse af personoplysninger

18.1

Parterne aftaler, at de hver især er selvstændigt dataansvarlige for personoplysninger (fx kontaktoplysninger) behandlet
som led i denne Aftale. Hvis Leverandøren behandler personoplysninger på vegne af Mileway, er Parterne forpligtet til
at indgå en separat databehandleraftale i henhold til art. 28 i databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

18.2

Leverandøren garanterer altid at overholde gældende databeskyttelsesregler, herunder GDPR, i relation til
personoplysninger Leverandøren modtager fra Mileway, eller som Leverandøren selvstændigt indhenter om Mileways
medarbejdere.

18.3

Hvis Aftalen opsiges, er Leverandøren forpligtet til at vurdere, om Leverandøren fortsat har hjemmel til at behandle
personoplysninger relateret til denne Aftale, og såfremt dette ikke er tilfældet, er Leverandøren forpligtet til at slette disse
personoplysninger.
19. Opsigelse

19.1

/ ophør

Mileway har til enhver tid og uden ansvar over for Leverandøren ret til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning ved
skriftlig meddelelse til Leverandøren.
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19.2

Forpligtelser, der ifølge deres natur er beregnet til fortsat at være gældende efter Aftalens ophør, vil fortsat bestå på de
pågældende tidspunkter.
20. Konkurrence-

20.1

og ansættelsesforbud

Det er ikke tilladt for den Leverandør, der ikke er at anse for ansat i Mileway, i en periode på et (1) år efter Aftalens
indgåelse at henvende sig direkte til Mileways forretningsforbindelser med henblik på at tilskynde dem til at opsige
og/eller afbryde deres Aftale med Mileway i en periode på et (1) år efter Aftalens indgåelse, medmindre Mileway på
forhånd har givet skriftlig tilladelse hertil.
21. Overdragelse

og anvendelse af tredjemand

21.1

Leverandøren har ikke ret til at overdrage, herunder pantsætte, sine rettigheder og forpligtelser i henhold til en aftale til
tredjemand uden Mileways forudgående skriftlige godkendelse.

21.2

Leverandøren må ikke uden Mileways forudgående skriftlige godkendelse anvende tredjemænd, herunder, men ikke
begrænset til, underleverandører, til at opfylde Aftalen. Leverandøren forpligter sig til at pålægge eventuelle tredjemænd,
som Leverandøren måtte anvende, at overholde nærværende Betingelser. Leverandøren forbliver fuldt ansvarlig og
hæfter fuldt ud for Aftalens korrekte opfyldelse, selv om Leverandøren får Mileways skriftlige godkendelse til at anvende
sådanne tredjemænd.
22. Lovvalg

og værneting

22.1

Alle Aftaler indgået med Mileway, hvoraf alle eller en del af disse Betingelser udgør en del, er underlagt dansk ret.

22.2

Parterne udelukker udtrykkeligt, at De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb
("CISG") finder anvendelse.

22.3

Eksklusivt værneting for enhver tvist er for Københavns byret.
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