Standardbetingelser

1. Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, betingelserne ikke fraviges ved skriftlig
aftale mellem Lingo ApS og køber af ydelsen.
2. Lingo ApS forpligter sig til at opretholde tavshedspligt om enhver oplysning om kunden og det
pågældende opdrag, medmindre oplysningerne allerede er frit tilgængelige. Tavshedspligten
består tillige efter opgavens afslutning.
3. Lingo ApS har først accepteret pågældende opdrag, når ordrebekræftelse med angivelse af pris
og leveringsfrist er fremsendt til kunden. Kunden er forpligtet til at acceptere det fremsendte tilbud
senest to (2) arbejdsdage i sædvanlig kontortid efter tilbudets afsendelse. I modsat fald er tilbuddet
at betragte som bortfaldet.
4. Med mindre andet udtrykkeligt måtte være aftalt ved opdragets antagelse, sker levering af Lingo
ApS’ ydelser som udgangspunkt elektronisk.
5. Enhver pris for Lingo ApS’ ydelser oplyses i DKK eller Euro og er ekskl. moms.
Betalingsbetingelser er 8 dage efter fakturadato. Ved overskridelse af betalingsfristen pålignes
renter efter de til enhver tid gældende regler i Renteloven. Kunden betaler samtlige eventuelle
transaktionsomkostninger, herunder gebyrer til offentlige instanser og andre positive udlæg.
6. Medmindre andet udtrykkeligt måtte aftales, kan bekræftede opgaver ikke afbestilles af kunden.
7. Lingo ApS er ikke ansvarlig for kundens egenhændige rettelser eller tilføjelser i det af Lingo ApS
oversatte, ligesom Lingo ApS ikke hæfter for fejl og mangler i den originale tekst.
8. Medmindre andet skriftligt aftales erhverver kunden samtlige rettigheder til den oversatte tekst.
9. Lingo ApS’ ansvar i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed er begrænset til hvad
der svarer til fakturabeløbet eksklusiv moms for pågældende opgave. Der ydes ikke erstatning for
indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, goodwill, image
mv. Lingo ApS hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører.
10. Lingo ApS’ ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene
indbringes for en dansk domstol.
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