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Aftale om køb af adgang til e-CMR®

Aftale indgået via ecmr.dk – selvregistrering med NemID.

1. Aftalens genstand
1.1
Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-CMR® til, at oprette,
håndtere, overdrage, modtage elektroniske fragtbreve til udførelse af transportopgaver.
1.2
Ved bekræftelse af nærværende aftale får kunden ret til at anvende ITD’s e-CMR® i det
omfang, det er beskrevet under punkt 1.1 og i brugerbetingelserne.
2. Dokumenter der indgår i aftalen
2.1
Bilag.
De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af
aftalen:
Bilag 1 – Prisliste for e-CMR®
Bilag 2 – Brugerbetingelser vedrørende e-CMR®
Bilag 3 – Ansvarsfraskrivelse – ITD e-CMR®
2.2
2.3

Ved underskrivelse eller elektronisk bekræftelse af nærværende aftale bekræfter
kunden at have læst, forstået og accepteret de udleverede bilag, som nævnt under
punkt 2.1.
Kunden gøres opmærksom på, at der kan forekommer ændringer i bilag 1, 2 og 3.

3. Løbetid og opsigelse
3.1
Se bilag 2.
4. Pris og betaling
4.1
Priser vedrørende e-CMR® findes i bilag 1.
4.2
For nærmere om betalingsbetingelser, se bilag 2.
5. Parternes accept
5.1
Ved kundens tilmelding med accept og signering af nærværende aftale, sendes en
bekræftelse fra ITD e-CMR® til den af kunden angivne e-mail. Aftalen anses herefter for
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2.

at være bindende og træder i kraft fra bekræftelsestidspunktet.
5.2

Udbyder:
e-CMR®
ITD
Lyren 1
DK-6330 Padborg
Tlf.:74671233
E-mail: ecmr@itd.dk
CVR-nr.: DK40990917

5.3

Kunde:
Virksomhed:
Navn - kontaktperson:
Adresse:
Tlf.:
E-mail:
CVR-nr.:
_______________
Underskrives digitalt med NemID online og sendes til e-CMR®.

3…

3.
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BILAG 1
Prisliste for ITD e-CMR®:
Grundabonnement pr. år:
Oprettelsesgebyr
Styk pris pr. oprettet fragtbrev:

750,00 kr. + moms
500,00 kr. + moms
0,75 kr. + moms

Priserne bliver reguleret én gang om året.
Alle priser er opgivet eksklusiv moms.
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.
Se yderligere under punktet ”Betalingsbetingelser” i ”Brugerbetingelser vedrørende e-CMR®”
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BILAG 2

Version 4

Brugerbetingelser vedrørende e-CMR®
1 Formål med e-CMR®
1.1
ITD har udviklet e-CMR®, der er en elektronisk udgave af det fysiske fragtbrev. eCMR® kan gøre håndteringen af fragtbreve hurtigere, mere effektivt og miljøvenligt.
Formålet med e-CMR® er at tilbyde ITD’s kunder i transportbranchen et elektronisk
fragtbrev, der lettere og mere sikkert kan anvendes nationalt og internationalt og
dermed reducere brugen af fysiske fragtbreve til enkelte undtagelsestilfælde.
2 Aftalens genstand
2.1
ITD’s e-CMR® er en kombination af et IT-system og en applikation til mobile
enheder/terminaler, der kan oprette, håndtere, overdrage og modtage elektroniske
fragtbreve. Systemet kan endvidere registrere og logge alle hændelser i systemet fra
oprettelsen af et elektronisk fragtbrev og frem til afslutningen. Alle data er således gemt
og kan fremskaffes gennem kundens adgang til systemet via internet.
3 Løbetid og opsigelse
3.1
Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel ved en måneds
udgang.
3.2
Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til ITD e-CMR® support på mail:
ecmr@support.dk.
3.3
Opsigelsen får først virkning fra den sidste dag i måneden.
3.4
Kunden fraskriver sig 14 dages fortrydelsesret ved indgåelse af aftale om e-CMR®.
4 Betalingsbetingelser
4.1
Betaling for e-CMR® afregnes bagud hver måned.
4.2
Fakturering sker ved elektronisk faktura, hvorfor kunden ved oprettelsen skal oplyse
gyldig e-mail adresse til dette formål.
4.3
Betalingsfristen er fakturadato + 14 dage.
4.4
Der afregnes i henhold til den enhver tid gældende prisliste, uanset prisangivelse på
oprettelsestidspunktet.
4.5
Alle priser er opgivet eksklusiv moms.
4.6
Priserne reguleres én gang årligt.
4.7
Alle priser, som anvendes i forbindelse med disse vilkår, er eksklusiv moms samt
eventuelle skatter og afgifter.
4.8
Der tages forbehold for prisændringer, som skyldes udefrakommende forhold.
5 Morarente
5.1
Ved for sen betaling er ITD berettiget til at kræve morarente i henhold til rentelovens til
enhver tid gældende satser.
6 Kundens forpligtelser
6.1
Kun momsregistrerede erhvervsdrivende kan blive kunder på e-CMR®-systemet.
Kunden skal ved oprettelsen oplyse gyldigt CVR-nummer.
6.2
Kunden er forpligtet til at holde ITD orienteret om ændringer i virksomheden, herunder
adresseændringer, faktureringsadresse, e-mail til fakturering, ændring af administrator i
e-CMR®, ændringer i selskabsstatus, etc.
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6.3

Får kunden mistanke eller kundskab om, at der er sket misbrug med e-CMR®-systemet
skal kunden straks underrette ITD.

7 Misligholdelse fra kundens side
7.1
Såfremt kunden misligholder sine forpligtelser overfor ITD, herunder
betalingsforpligtelser, er ITD berettiget til efter forfaldent påkrav om betaling, at
ophæve aftalen. Kundens adgang til at anvende e-CMR® vil herefter blive spærret.
7.2
Foreligger der dokumenteret misbrug af e-CMR®-systemet fra kundens side, vil aftalen
blive ophævet straks.
7.3
I tilfælde af ophævelse vil der blive givet kunden en begrænset adgang til systemet
med henblik på, at kunden kan foretage udtræk af fragtbreve/dokumenter, der ønskes
opbevaret.
8 Dataforbindelse til mobile terminaler
8.1
Dataforbindelse til mobile terminaler følger ikke med ved aftale om e-CMR®. Dette skal
tilkøbes separat.
8.2
ITD kan efter aftale være behjælpelig med at finde løsning til mobildata - kontakt ITD’s
teleafdeling.
9 Datadækning til mobile terminaler
9.1
Det er altid kundens eget ansvar at tilsikre, at der er tilstrækkelig dækning til brug af
terminalerne.
9.2
Ovenstående gælder, uanset om aftale omkring mobildata er sket via ITD’s teleaftale.
10 Godkendelse og fjernelse af personaleadgang
10.1
Det er kundens ansvar at sørge for, at virksomhedens personale bliver godkendt i eCMR®, så personalet får adgang og kan bruge systemet efter hensigten.
10.2
Det er kundens ansvar at sørge for at fjerne ikke-relevant personale fra systemet, så
der ikke kan ske misbrug eller uhensigtsmæssig brug af systemet.
11 Godkendelse og sletning af terminaler
11.1
Det er kundens ansvar at sørge for, at virksomhedens terminaler bliver godkendt i eCMR®, så terminalerne har adgang og kan bruge systemet efter hensigten.
11.2
Det er kundens ansvar, at sørge for at fjerne terminaler fra systemet, der ikke skal
være tilknyttet e-CMR®, så der ikke kan ske misbrug eller uhensigtsmæssig brug af
systemet.
11.3
Mobile terminaler følger ikke med ved aftale om e-CMR®. Disse skal tilkøbes separat.
11.4
ITD kan efter aftale være behjælpelig med at finde terminaler - kontakt ITD’s
teleafdeling.
11.5
Det er altid kundens eget ansvar at tilsikre, at terminalerne virker efter hensigten.
11.6
Ved begrebet ”terminal” forstås mobile enheder med mulighed for opkobling til
internettet, herunder smartphones og tablets med følgende styresystemer: Android, iOS
og Windows.
12 Oprettelse af elektroniske fragtbreve til internationalt brug
12.1
Et elektronisk fragtbrev, der oprettes i Danmark til internationale transporter, skal
opfylde reglerne i den danske udgave af CMR-loven herunder § 6 stk. 5 vedrørende
digitalsignatur.
12.2
For de elektroniske fragtbreve, der oprettes i Danmark med henblik på anvendelse ved
internationale transporter, kræves det, at der tilknyttes et system, der lever op til
kravene i CMR-loven. NemID lever op til disse krav og kan tilknyttes e-CMR®.
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12.3

Det er kundens ansvar at sørge for, at virksomheden har en NemID-adgang, som kan
anvendes på e-CMR®-systemet.

13 Anvendelse af e-CMR® - nationalt ctr. internationalt
13.1
ITD gør opmærksom på, at oprettelse af elektroniske fragtbreve i Danmark til
internationale transporter uden iagttagelse af reglerne herom medfører, at fragtbrevets
gyldighed i forhold til dansk ret er begrænset til danske nationale transporter. Anvender
kunden og dennes kontrahenter efter indbyrdes aftale elektroniske fragtbreve fra e-CMR
uden at iagttage de gældende regler herom, står dette for egen regning og risiko.
13.2
Oprettes det elektroniske fragtbrev i andre lande end i Danmark, anbefales det at
kunderne iagttager de regler, der gælder i de respektive lande for oprettelse af
elektroniske fragtbreve.
14 Lovvalg
14.1
Aftale om anvendelse af e-CMR® og indholdet af servicen ”e-CMR®” reguleres
udelukkende efter dansk ret uden hensyntagen til international privatret.
15 Værneting
15.1
Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med ITD’s e-CMR®, skal
afgøres af de danske domstole ved Retten i Sønderborg som eksklusivt værneting.
15.2
Uanset ovenstående skal eventuelle uenigheder eller tvister i relation til nærværende
aftale søges løst ved forhandling eller mediation, inden behandling ved domstolene
påbegyndes.

7…

7.

Version 3

BILAG 3
Ansvarsfraskrivelse og forbehold
1 Indhold
1.1
Denne hjemmeside med tilhørende applikation indeholder værktøjer og skabeloner, der
gør det lettere at gennemføre transporter med elektroniske fragtbreve.
1.2
Disse værktøjer og skabeloner er alene vejledende og tiltænkt at skulle anvendes som
inspiration eller udgangspunkt ved udførelse af transportaftaler. Brugere heraf gøres
udtrykkeligt opmærksom på, at der alene er tale om standardfragtbreve, som
indeholder eksempler på ordlyd til videre overvejelse og forhandling mellem parterne.
Der er ikke tale om udtømmende dokumenter, og brugere af standarddokumenterne
opfordres i alle tilfælde til at sikre sig ved udfyldelsen af disse, at de lever op til både
fragtaftalens indhold og eventuelle lovkrav.
2

Ansvarsfraskrivelse
2.1
ITD indestår på ingen måde for indholdet af disse standarddokumenter, herunder
hverken for deres fuldstændighed eller nøjagtighed i forbindelse med den individuelle
transport.
2.2
ITD kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte
opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til disse
dokumenter.
2.3
ITD kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte
opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til systemet,
herunder manglende mobildækning, svigtende systemopkobling, systemopdateringer,
adgang til systemet, eller lignende.
2.4
ITD kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte
opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til e-CMRsupport.
2.5
ITD fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, følgeskader, tidstab, tab af data,
driftstab, tabt fortjeneste og rentetab.
2.6
ITD kan ikke holdes ansvarlig i de tilfælde, kunden anvender det af e-CMR® anvendte
elektroniske fragtbrev til internationale transporter uden at iagttage reglerne herfor.
3 Forbehold
3.1
Der tages forbehold for trykfejl.
3.2
Der tages forbehold for hændelige udefrakommende begivenheder, der kan påvirke
driften og omkostninger heraf.
4 Dansk rets almindelige regler
4.1
Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af servicen e-CMR® reguleres udelukkende efter
dansk ret uden hensyntagen til international privatret.
5 Produktansvar
5.1
Ovenstående begrænsninger er også gældende ved produktansvar.

