Ved at klikke i feltet "Jeg accepterer" i Tillæg 2, som hermed tilbydes Dig af Apple, erklærer Du Dig indforstået
med, at en bestemt Apple Developer Program License Agreement, der i øjeblikket gælder mellem Dig og Apple
("Aftalen"), må tilføjes og ændre Tillæg 2 derefter (og dermed erstatter det foregående Tillæg 2). Medmindre
andet er angivet heri, har alle begreber med stort begyndelsesbogstav den betydning, der er angivet i Aftalen.
Tillæg 2
1.

Udnævnelse af agent og kommissionær

1.1
Du udnævner hermed Apple og Apples datterselskaber (samlet benævnt "Apple") til: (i) Din agent i
markedsføringen og leveringen af de Licenserede applikationer til Slutbrugere i de områder, der er anført i Bilag A,
Afsnit 1 til dette Tillæg 2 med forbehold for ændringer, og (ii) Din kommissionær til markedsføring og levering af de
Licenserede applikationer til Slutbrugere i de områder, der er anført i Bilag A, Afsnit 2 til dette Tillæg 2 med forbehold
for ændringer i løbet af Leveringsperioden. Den nyeste liste over App Store-områder, som Du kan vælge blandt,
vises i App Store Connect-værktøjet og må opdateres af Apple fra tid til anden. Du anerkender hermed, at Apple
markedsfører og tilbyder Slutbrugerne de Licenserede applikationer til download via en eller flere App Stores til Dig
og på Dine vegne. Følgende definitioner er gældende i forbindelse med Tillæg 2:
(a) "Du/Dig" omfatter brugere af App Store Connect, som er autoriseret af Dig til at indsende Licenserede
applikationer og tilknyttede metadata på Dine vegne;
(b) "Slutbruger" omfatter både individuelle købere og kvalificerede brugere, der er tilknyttet deres konto via
Familiedeling eller Juridiske kontakter. For institutionskunder er "Slutbruger" den person, der er autoriseret til
at bruge den Licenserede applikation af institutionens køber, institutionens administrator, som er ansvarlig for
softwareinstallationer på delte enheder, og institutionens autoriserede købere selv, herunder
uddannelsesinstitutioner godkendt af Apple, som muligvis erhverver de Licenserede applikationer til brug af
deres medarbejdere, agenter og tilknyttede virksomheder.
(c) I forbindelse med Tillæg 2 omfatter begrebet "Licenseret applikation" alt indhold, al funktionalitet og alle
udvidelser, klistermærker eller tjenester, der tilbydes i softwareapplikationen.
1.2

I forlængelse af Apples tildeling i henhold til Afsnit 1.1 i Tillæg 2 giver Du hermed Apple tilladelse til at:

(a) markedsføre, annoncere og indhente ordrer på Dine vegne for Licenserede applikationer fra Slutbrugere i
de områder, Du har identificeret i App Store Connect-værktøjet;
(b) levere hostingtjenester til Dig i henhold til vilkårene i Aftalen for at muliggøre lagring af og Slutbrugers
adgang til de Licenserede applikationer, og for at muliggøre tredjepartshosting af de Licenserede applikationer
udelukkende, som Apple på anden måde måtte have licenseret eller godkendt af Apple;
(c) lave kopier af, formatere og på anden måde forberede Licenserede applikationer til køb og download af
Slutbrugere, herunder tilføjelse af Sikkerhedsløsningen og andre optimeringer, der er identificeret i Aftalen;
(d) tillade eller, i tilfælde af tildelinger af Volumenindholdskøb mellem områder, sørge for, at Slutbrugere har
vedvarende adgang til kopier af de Licenserede applikationer, så Slutbrugerne kan erhverve og elektronisk
downloade Dine udviklede Licenserede applikationer, oplysninger om Licenserede applikationer og tilknyttede
metadata gennem en eller flere App Stores. Du godkender hermed også distribution af Dine Licenserede
applikationer i henhold til dette Tillæg 2 til brug af: (i) af flere Slutbrugere, når den Licenserede applikation
købes af en individuel konto, der er tilknyttet andre familiemedlemmer via Familiedeling, herunder ved Dit
valg i App Store Connect-værktøjet, køb foretaget inden udførelsen af Tillæg 2; (ii) berettigede Juridiske
kontaktpersoner til en slutbruger til at opnå adgang til Din Licenserede applikation på linje med tilknyttede
oplysninger og metadata, der gemmes i iCloud som beskrevet i https://support.apple.com/da-dk/HT212360
og (iii) en enkelt institutionskunde via Volumenindholdstjenesten til brug for dennes Slutbrugere og/eller til
installation på enheder uden tilknyttede Apple-id'er, der ejes eller kontrolleres af den pågældende
institutionskunde i henhold til Volumenindholdets vilkår, betingelser og programkrav;
(e) sende fakturaer for den købspris, som Slutbrugerne skal betale for de Licenserede applikationer;
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(f) bruge (i) skærmbilleder, forhåndsvisninger og/eller op til 30 sekunders uddrag af de Licenserede
applikationer, (ii) varemærker og logoer tilknyttet de Licenserede applikationer og (iii) Oplysninger om
Licenseret applikation til markedsføringsformål i marketingmateriale, til gavekort og i forbindelse med
bildisplay, undtagen de dele af de Licenserede applikationer, varemærker eller logoer eller Oplysninger
om Licenseret applikation, som Du ikke har ret til at bruge til markedsføringsformål, og som Du skriftligt
identificerer på det tidspunkt, hvor de Licenserede applikationer leveres af Dig til Apple i henhold til Afsnit 2.1
i dette Tillæg 2, og bruge billeder og andet materiale, som Du måtte levere til Apple efter dennes rimelige
anmodning til markedsføringsformål i marketingmateriale, til gavekort og i forbindelse med bildisplay;
(g) på anden måde bruge Licenserede applikationer, Oplysninger om Licenserede applikationer og tilknyttede
metadata, som det med rimelighed kan være nødvendigt i forbindelse med markedsføring og levering af de
Licenserede applikationer i henhold til Tillæg 2. Du accepterer, at der ikke skal betales royalties eller anden
kompensation for rettighederne i Afsnit 1.2 i dette Tillæg 2; og
(h) lette distributionen af førudgivelsesversioner af Dine Licenserede applikationer ("Betatestning") til
Slutbrugere, der er angivet af Dig i henhold til Aftalen, tilgængelighed og andre programkrav, som opdateres
fra tid til anden i App Store Connect-værktøjet. Med henblik på Betatestning giver Du hermed afkald på enhver
ret til at opkræve købspris, provenu eller anden betaling for distribution og download af sådanne versioner af
Din Applikation før udgivelse. Du accepterer endvidere, at Du forbliver ansvarlig for betaling af royalties eller
andre betalinger til tredjeparter i forbindelse med distribution og brug af Dine Licenserede applikationer før
udgivelse samt overholdelse af enhver lovgivning for områder, hvor Betatestning finder sted. For klarhedens
skyld betales der ikke nogen provision mht. sådan distribution til Apple.
1.3
Parterne anerkender, at deres forhold i henhold til Tillæg 2 er og vedbliver at være fuldmagtsgiver og
agent, eller fuldmagtsgiver og kommissionær, alt efter omstændighederne og som beskrevet i hhv. Bilag A,
Afsnit 1 og Bilag A, Afsnit 2, samt at Du som hovedmand er og vedbliver at være eneansvarlig for alle krav og
erstatningsansvar, der vedrører eller relaterer til de Licenserede applikationer, som angivet i Tillæg 2. Parterne
anerkender, at Din udnævnelse af Apple som Din agent eller kommissionær, alt efter omstændighederne,
i henhold til Tillæg 2 ikke er eksklusiv. Du erklærer og garanterer, at Du ejer eller er i besiddelse af de
nødvendige rettigheder for at angive Apple og dennes Datterselskaber som Din globale agent og/eller
kommissionær til levering af Dine Licenserede applikationer, og at opfyldelsen af en sådan angivelse
af Apple og dennes Datterselskaber ikke overtræder eller krænker nogen tredjeparts rettigheder.
1.4
Med henblik på Tillæg 2 er "Leveringsperiode" den periode, der begynder på Aftalens
Ikrafttrædelsesdato og udløber den sidste dato i Aftalens varighed eller enhver fornyelse deraf, dog forudsat,
at Din udnævnelse af Apple som agent og kommissionær fortsætter efter Aftalens udløb i en rimelig
udfasningsperiode, der ikke overstiger 30 (tredive) dage og forudsat, at underafsnit 1.2(b), (c) og (d) i dette
Tillæg 2 udelukkende i forhold til Dine Slutbrugere fortsætter efter Aftalens opsigelse eller udløb, medmindre
Du angiver andet i henhold til Afsnit 5.1 og 7.2 i dette Tillæg.
2.

Levering af de Licenserede applikationer til Apple

2.1
Ved hjælp af App Store Connect-værktøjet eller anden Apple-mekanisme leverer Du for egen regning
de Licenserede applikationer, Oplysninger om Licenserede applikationer og tilknyttede metadata i et format
og på en måde, der er foreskrevet af Apple ifølge leveringen af de Licenserede applikationer til Slutbrugere
i henhold til Tillæg 2. Metadata, som Du leverer til Apple i henhold til Tillæg 2, omfatter: (i) titel og
versionsnummer for hver af de Licenserede applikationer, (ii) de områder, Du angiver, hvor Du ønsker, at Apple
tillader Slutbrugere at downloade disse Licenserede applikationer, (iii) enhver meddelelse om ophavsret eller
andre intellektuelle ejendomsrettigheder, (iv) Din anonymitetspolitik, (v) Din eventuelle Slutbrugerlicensaftale
("EULA") i henhold til Afsnit 4.2 i Tillæg 2 og (vi) eventuelle yderligere metadata, der er angivet i
Dokumentationen og/eller App Store Connect-værktøjet, som opdateres fra tid til anden, herunder metadata
til forbedret søgning og opdagelse af indhold på Apple-hardware.
2.2 Alle Licenserede applikationer leveres af Dig til Apple vha. softwareværktøjer, en sikker FTP-adresse
og/eller eventuelle andre leveringsmetoder som foreskrevet af Apple.
2.3 Du bekræfter hermed, at alle de Licenserede applikationer, Du leverer til Apple i henhold til Tillæg 2, er
autoriseret til eksport fra USA til de områder, der er anført i Bilag A i henhold til kravene i gældende lovgivning,
v121
13. december 2021

herunder og uden begrænsning USA's Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Parts 730-774. Du
erklærer og garanterer endvidere, at alle versioner af de Licenserede applikationer, Du leverer til Apple, ikke
er underlagt International Traffic in Arms Regulations 22 C.F.R. Parts 120-130 og ikke er designet, lavet,
ændret eller konfigureret til militære slutbrugere eller slutbrug. Uden at begrænse generaliteten i dette Afsnit
2.3 bekræfter Du, at (i) ingen af de Licenserede applikationer indeholder, bruger eller understøtter nogen
datakryptering eller kryptografiske funktioner; eller (ii) i tilfælde af at en Licenseret applikation indeholder,
bruger eller understøtter en sådan datakryptering eller kryptografisk funktionalitet, bekræfter Du, at Du har
overholdt de amerikanske eksportadministrationsbestemmelser og er i besiddelse af og vil efter anmodning
give Apple en PDF-kopi af dit krypteringsregistreringsnummer (ERN) eller eksportklassificeringsafgørelse
(CCATS) udstedt af det amerikanske handelsministerium, Bureau of Industry and Security og PDF-kopier
af passende godkendelser fra andre områder, der giver det påkrævede mandat til importtilladelser til den
Licenserede applikation. Du anerkender, at Apple har tillid til Din certificering i dette Afsnit 2.3 med henblik
på at give Slutbrugere adgang til og downloade de Licenserede applikationer i henhold til Tillæg 2. Bortset fra
som angivet i Afsnit 2.3 er Apple ansvarlig for at overholde kravene i eksportadministrationsbestemmelserne
og give Slutbrugere adgang til og downloade de Licenserede applikationer i henhold til Tillæg 2.
2.4 Du er ansvarlig for at fastlægge og implementere aldersgrænser eller forældreadvarsler, der kræves
i henhold til gældende myndighedsregulativer, klassifikationsudvalg, tjenester eller andre organisationer
(hver især et "Klassifikationsudvalg") for ethvert video-, tv- eller spilleindhold eller andet indhold i Din
Licenserede applikation for hver lokalitet i Området. Hvis relevant er Du også ansvarlig for at levere eventuelle
værktøjer til begrænsning af indhold eller funktionalitet til bekræftelse af alder, før Slutbrugerne får adgang
til voksenindhold eller lignende reguleret indhold i Din Licenserede applikation.
3.

Levering af Licenserede applikationer til Slutbrugere

3.1 Du anerkender, at Apple i løbet af sit virke som agent og/eller kommissionær for Dig er vært for, eller
i henhold til Tillæg 1.2 (b) i dette Tillæg 2 kan bemyndige autoriserede tredjeparter at være vært for, de
Licenserede applikationer og dermed tillade Slutbrugere at downloade disse Licenserede applikationer på Dine
vegne. Du er ansvarlig for at være vært for og levere indhold eller tjenester, der sælges af Dig vha. Køb i appAPI'en, undtagen for indhold, der følger med den Licenserede Applikation (dvs. at Køb i app låser op for
indholdet) eller indhold, som Apple tilbyder i henhold til Aftalens Afsnit 3.3. i Bilag 2. Alle de Licenserede
applikationer markedsføres af Apple på Dine vegne til Slutbrugere til priser, der er identificeret i et prisniveau
og udpeget af Dig efter eget skøn ud fra den prisplan, der er angivet i App Store Connect-værktøjet, som kan
opdateres fra tid til anden af Apple. Derudover kan Du, ved dit valg via App Store Connect, bede Apple om at
markedsføre de Licenserede applikationer med en rabat på 50 % af dit etablerede prisniveau for autoriserede
institutionelle kunder. Du kan ændre prisniveauet for enhver licenseret applikation til enhver tid efter eget skøn
i overensstemmelse med den prisplan, der er angivet i App Store Connect-værktøjet, som kan opdateres fra
tid til anden. Som Din agent og/eller kommissionær er Apple eneansvarlig for at opkræve alle priser, der skal
betales af Slutbrugere for Licenserede applikationer anskaffet af disse Slutbrugere i henhold til Tillæg 2.
3.2 I tilfælde af at salg eller levering af nogen af de Licenserede applikationer til en Slutbruger er underlagt
afgifter på salg, brug, varer og tjenester, merværdi, telekommunikationer eller anden lignende afgift eller skat,
i henhold til gældende lov, vil ansvar for opkrævningen og overførsel af denne afgift for salg af de Licenserede
applikationer til Slutbrugere blive bestemt i overensstemmelse med Bilag B til dette Tillæg 2 som opdateret fra
tid til anden via App Store Connect-webstedet. Du er eneansvarlig for at vælge og vedligeholde nøjagtige input
til skattekategorisering for Dine Licenserede applikationer via App Store Connect-webstedet, som muligvis
opdateres fra tid til anden. En sådan skattekategorisering vil blive anvendt på salg og levering af Dine
Licenserede applikationer. Eventuelle justeringer, Du foretager i skatteklassificeringen for Dine Licenserede
applikationer, træder i kraft for fremtidigt salg af Licenserede applikationer, efter at Apple har behandlet
justeringen inden for en rimelig periode. Justeringer, Du foretager i afgiftskategoriseringen for Dine
Licenserede applikationer, gælder ikke for salg af Licenserede applikationer, der finder sted, før Apple
har behandlet Din afgiftskategoriseringsjustering.
Hvis skattekategoriseringen af Dine Licenserede applikationer anses for at være unøjagtig af nogen
skattemyndighed, er Du eneansvarlig for de skattemæssige konsekvenser. Hvis Apple efter sit rimelige skøn
finder, at skattekategoriseringen af Dine Licenserede applikationer er unøjagtig, forbeholder Apple sig retten
til at tilbageholde beløb, der skyldes Dig, indtil Du korrigerer skatteklassificeringen. Ved korrektion af
skatteklassificeringen trækker Apple eventuelle sanktioner og renter, der skyldes unøjagtigheden, og overdrager
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Dig de resterende beløb, som Apple har til Dig uden renter, i overensstemmelse med bestemmelserne i dette
Tillæg 2. Du holder Apple skadesløs over for ethvert krav fra enhver skattemyndighed for enhver underbetaling
eller overbetaling af skatter eller afgifter på salg, brug, varer og tjenester eller moms, telekommunikationer eller
lignende opkrævning eller afgift, herunder eventuelle påløbne gebyrer og/eller renter.
3.3 I forlængelse af parternes respektive skatteoverholdelsesforpligtelser kræver Apple, at Du overholder
kravene anført i bilag C til dette Tillæg 2 eller i App Store Connect, afhængigt af blandt andet (i) dit
bopælsområde og (ii) de områder, der er udpeget af Dig, hvor Du ønsker, at Apple giver adgang til de
Licenserede applikationer. I tilfælde af, at Apple opkræver beløb, der svarer til købsprisen for nogen af Dine
Licenserede applikationer, før Du har leveret Apple den skattedokumentation, der kræves i henhold til bilag C
til dette Tillæg 2, vil Apple muligvis ikke tilbagebetale disse beløb til Dig, men vil holde dem tilbage til Dig, indtil
Du har givet Apple den krævede skattedokumentation. Efter modtagelse af al påkrævet afgiftsdokumentation
fra Dig overfører Apple Dig alle beløb uden renter, som Apple har opbevaret for Dig, jf. dette Afsnit 3.3 i
henhold til bestemmelserne i Tillæg 2.
3.4 Apple er berettiget til følgende provisioner som følge af tjenesterne som Din agent og/eller
kommissionær i henhold til Tillæg 2:
(a) Ved salg af Licenserede applikationer til Slutbrugere har Apple ret til en provision svarende til tredive procent
(30 %) af alle priser, der betales af hver Slutbruger. Udelukkende til automatisk fornyelse af abonnementskøb
foretaget af kunder, der har optjent mere end et års betalt abonnementstjeneste inden for en
Abonnementsgruppe (som defineret nedenfor), og uanset eventuelle Afdragsfri opbevaringsperioder eller
Udvidede forlængelsesperioder har Apple ret til en provision svarende til 15 % (femten procent) af alle priser, som
hver Slutbruger betaler for hver efterfølgende fornyelse. Den Afdragsfri tilbageholdelsesperiode refererer til
tidsperioden mellem afslutningen af en kundes abonnement (f.eks. på grund af annullering eller manglende
betaling) og begyndelsen af et nyt abonnement inden for den samme Abonnementsgruppe, forudsat at en sådan
periode ikke er større end 60 dage, med forbehold for ændringer. Udvidet forlængelsesperiode henviser til den
tid, som Du forlænger fornyelsesdatoen med for kundens abonnement uden ekstra omkostninger. Med henblik
på at fastlægge de provisioner, som Apple er berettiget til i henhold til dette Afsnit 3.4 (a), udgør de priser, der
skal betales af Slutbrugerne, nettobeløbet efter alle opkrævede afgifter i henhold til Afsnit 3.2 i dette Tillæg 2.
(b) App Store-program for små virksomheder. Over for Udviklere, der er kvalificeret og godkendt af Apple til App
Store-programmet for små virksomheder, er Apple berettiget til en nedsat provision på 15 % af alle tilgodehavender
fra hver Slutbruger for salg af Licenserede applikationer til Slutbrugere i de områder, der er anført i Bilag B i Tillæg 2,
som opdateret fra tid til anden via App Store Connect-webstedet. Du kan kvalificere Dig til godkendelse i App Storeprogrammet for små virksomheder i henhold til vilkårene i Aftalen, Tillæg 2 og følgende:
Du og Dine Tilknyttede udviklerkonti må ikke have tjent mere end USD 1.000.000 i samlede indtægter
(nettosalg efter Apples provision samt relevante afgifter) i løbet af de 12 (tolv) finansmåneder, der har fundet
sted i det foregående kalenderår ("Kalenderår") fra og med kalenderåret 2020, som beregnet af Apple i
henhold til gængs forretningspraksis.
For at tilmelde Dig App Store-programmet for små virksomheder giver Du alle anmodede oplysninger vedr.
Dig og Dine tilknyttede udviklerkonti til Apple. Hvis der er sket ændringer i Dit forhold til en Tilknyttet
udviklerkonto, sørger Du for at opdatere disse oplysninger. En "Tilknyttet udviklerkonto" er en hvilken som
helst Apple Developer Program-konto, som (i) Du ejer eller har rettigheder til, eller (ii) som ejer eller har
rettigheder til Din konto. F.eks. har Du, som den person eller juridiske enhed, der har accepteret vilkårene
i Aftalen og Tillæg 2, en Tilknyttet udviklerkonto, hvis et eller flere af følgende er tilfældet:

•
•
•
•

Du har majoritetsinteresse (over 50 %) i selskabets, enkeltpersonens eller partnerskabets aktieandel
af en anden medlemskonto i Apple Developer Program.
Et andet medlem af Apple Developer Program har majoritetsinteresse (over 50 %) af selskabets,
enkeltpersonens eller partnerskabets aktieandel i Din konto.
Du har beføjelse til at træffe endelige beslutninger over en anden medlemskonto
i Apple Developer Program.
Et andet medlem i Apple Developer Program har beføjelse til at træffe endelige beslutninger
over Din konto.
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Du og Dine Tilknyttede udviklerkonti er velrenommerede medlemmer af Apple Developer Program.
Når det samlede provenu af Dig og Dine tilknyttede udviklerkonti overstiger $1.000.000 i det aktuelle
kalenderår, vil Du blive opkrævet den standardprovisionssats, der er angivet i Afsnit 3.4 (a) i dette Tillæg
2 for den resterende del af kalenderåret.
Apple bestemmer kvalificering og godkender kvalificerede Udviklere mhp. deltagelse i App Store-programmet
for små virksomheder inden for 15 (femten) dage efter afslutningen af hver finansmåned.
Hvis Du og Dine Tilknyttede udviklerkontis samlede provenu ikke udgør mere end USD 1.000.000 i et
kommende kalenderår, kan Du muligvis genkvalificere Dig til godkendelse i App Store-programmet
for små virksomheder i det følgende kalenderår.
Fra 1. januar 2021 er Du ikke berettiget til App Store-programmet for små virksomheder, hvis Du deltager,
enten som Overdrager eller Modtager, i overdragelsen af en Licenseret applikation. Hvis Du f.eks. overdrager
en Licenseret applikation fra Din udviklerkonto til en anden vha. App Store Connect-værktøjet, er hverken Din
(Overdrageren) eller den anden udviklerkonto (Modtageren) berettiget til at deltage i App Store-programmet
for små virksomheder. Ligeledes gælder det, at hvis en anden udvikler overdrager en Licenseret applikation fra
sin udviklerkonto til Din vha. App Store Connect-værktøjet, er hverken Din (Modtageren) eller den anden
udviklerkonto (Overdrageren) berettiget til at deltage i App Store-programmet for små virksomheder.
Din udviklerkonto og Dine Tilknyttede udviklerkonti diskvalificeres fra App Store-programmet for små
virksomheder og slettes efter Apples skøn, hvis Du eller Dine Tilknyttede udviklerkonti udfører mistænkelige,
vildledende, svigagtige, upassende, ulovlige eller uærlige handlinger eller undladelser i forbindelse med
kvalifikation i App Store-programmet for små virksomheder (såsom at levere falske eller unøjagtige
oplysninger til Apple, oprette eller bruge flere Apple Developer Program-konti for på svigagtig vis
at udnytte App Store-programmet for små virksomheder).
I så fald er Apple berettiget til at tilbageholde betalinger pga. Din og Dine Tilknyttede udviklerkontis
overtrædelser af foregående bestemmelse.
Medmindre andet er angivet i Afsnit 3.2 i dette Tillæg 2, er Apple berettiget til de provisioner, der er
specificeret i Afsnit 3.4 heraf uden nedsættelse for eventuelle skatter eller andre offentlige afgifter, herunder
alle skatter eller andre, lignende forpligtelser for Dig, Apple eller enhver Slutbruger i forbindelse med levering
eller brug af de Licenserede applikationer. Apple er ikke berettiget til provision for salg af Licenserede
applikationer udviklet af Apple selv.
3.5 Ved opkrævning af beløb fra en Slutbruger som prisen for en Licenseret applikation, der leveres til
Slutbrugeren i medfør heraf, fratrækker Apple det fulde provisionsbeløb for den Licenserede applikation samt
eventuelle afgifter, der opkræves af Apple i henhold til Afsnit 3.2 og 3.4 heri, og overfører Dig eller, alt efter
omstændighederne, udsteder kredit til Dig beløbende til den resterende del af disse priser i henhold til Apples
standardforretningspraksis, herunder følgende: overførsler (i) foretages kun i form af bankoverførsler, (ii) er
underlagt en minimumsgrænse for månedligt overførselsbeløb, (iii) kræver, at Du leverer visse overførselsrelaterede
oplysninger på App Store Connect-webstedet, og (iv) i henhold af foregående krav foretages senest 45
(femogfyrre) dage efter udgangen af den månedlige periode, hvor det tilsvarende beløb blev modtaget af Apple fra
Slutbrugeren. Senest 45 (femogfyrre) dage efter afslutningen af hver månedlig periode tilbyder Apple Dig via App
Store Connect-webstedet en salgsrapport, som er tilstrækkelig detaljeret til at kunne identificere de Licenserede
applikationer, der er solgt i førnævnte månedlige periode, og det samlede beløb, som Apple overfører til Dig. Du
anerkender hermed, at Apple er berettiget til en provision i henhold til dette Afsnit 3.5 ved levering af en Licenseret
applikation til en Slutbruger, selv om Apple ikke er i stand til at opkræve prisen for den Licenserede applikation fra
den Slutbruger. I tilfælde af at købsprisen, som Apple modtager fra en Slutbruger for en licenseret applikation, er i en
anden valuta end den overførselsvaluta, der er aftalt mellem Apple og Dig, konverteres købsprisen for den
Licenserede applikation til pengeoverførselsvalutaen, og det beløb, der skal overdrages af Apple til Dig, bestemmes
i overensstemmelse med en valutakurs, der er fastlagt for leveringsperioden, som det fremgår i App Store Connectværktøjet, der kan opdateres fra tid til anden i henhold til Afsnit 3.1 i dette Tillæg 2. I App Store Connect giver Apple
måske mulighed for at angive en primær valuta til den bankkonto, Du har angivet til modtagelse af overførsler
("Angivet valuta"). Apple får muligvis Apples pengeinstitut til at konvertere alle overførsler i andre valuta til den
angivne valuta, inden pengene overføres til Dig. Du accepterer, at eventuelle resulterende kursdifferencer eller
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gebyrer, der opkræves af Apples pengeinstitut, må fratrækkes sådanne overførsler. Du hæfter fortsat for eventuelle
gebyrer (f.eks. overførselsgebyrer), der opkræves af Dit pengeinstitut eller eventuelle mellemliggende
pengeinstitutter mellem Dit og Apples pengeinstitut.
3.6 I tilfælde af, at Apples provision eller en pris, som en Slutbruger betaler for en af de Licenserede
applikationer, er underlagt (i) enhver kildeskat eller lignende skat; eller (ii) salg, brug, varer og tjenester,
merværdi eller anden skat eller afgift, der ikke opkræves af Apple i henhold til afsnit 3.2 heri; eller (iii) enhver
anden skat eller anden offentlig afgift af enhver art, det fulde beløb for skatten eller afgiften skal udelukkende
være for Din konto og reducerer ikke den provision, som Apple er berettiget til i henhold til dette Tillæg 2.
3.7 I tilfælde af, at en overførsel foretaget af Apple til Dig er omfattet af kildeskat eller lignende afgift,
gælder det fulde beløb for denne kildeskat eller lignende udelukkende Din konto og reducerer ikke den
provision, som Apple er berettiget til på den pågældende transaktion. Hvis Apple med rimelighed mener, at en
sådan afgift forfalder, trækker Apple det fulde beløb af en sådan kildeskat eller lignende afgift fra det forfaldne
bruttobeløb til Dig og betaler det fulde tilbageholdte beløb til de relevante skattemyndigheder. Apple pålægger
kun nedsat kildeskat, hvis relevant, i henhold til en gældende indkomstskatteaftale, hvis Du sender
dokumentation herfor til Apple i henhold til indkomstskatteaftalen eller en på anden måde tilfredsstillende
dokumentation for Apple, som er tilstrækkelig til at fastslå Din ret til denne fordel. Efter Din rettidige skriftlige
anmodning til Apple vha. midler, der med rimelighed er angivet af Apple, anvender Apple kommercielt
praktiske bestræbelser på at underrette Dig om størrelsen af Apples betaling af kildeskat eller lignende afgift
til de kompetente skattemyndigheder på Dine vegne. Du holder Apple skadesløs i forhold til alle krav fra alle
relevante skattemyndigheder for alle underbetalinger af sådan tilbageholdelse eller lignende afgifter og
eventuelle sanktioner og/eller renter derpå, herunder og uden begrænsning underbetaling, der kan tilskrives
fejlagtigt krav eller garanti fra Dig om Din ret til eller manglende ret til fordelen ved en nedsat kildeskat.
3.8 Du må tilbyde automatisk fornyelse af abonnementer i udvalgte Områder vha. Køb i app-API'er i henhold
til vilkårene i Tillæg 2, forudsat at:
(a) Funktionen til automatisk fornyelse skal foregå ugentligt, månedligt, halvårligt, tredobbelt, halvårligt eller
årligt til priser, Du vælger i App Store Connect-værktøjet. Du kan tilbyde flere varigheder og serviceniveauer
for dit abonnement og har evnen til at knytte og rangordne disse abonnementsgenstande inden for
abonnementsgrupper, så kunderne let kan opgradere, nedgradere og krydse blandt abonnementsgruppens
muligheder. Du forstår og accepterer, at når en abonnent opgraderer eller krydser (undtagen krydsklasser med
forskellige varigheder), vil et sådant serviceniveau begynde med det samme, og dit provenu vil blive justeret
i overensstemmelse hermed, og når en abonnent nedgraderer, vil den nye tjeneste begynde i slutningen
af nuværende abonnementsperiode.
(b) Du videregiver tydeligt og iøjnefaldende følgende oplysninger til brugerne om dit automatisk fornyende
abonnement:
•
•
•

Titlen på abonnement med automatisk fornyelse, som kan være det samme som produktnavnet
i appen
Abonnementets længde
Abonnementets pris samt pris pr. enhed, hvis relevant

Din Licenserede applikation indeholder links til Din Anonymitetspolitik og Dine Vilkår for brug.
(c) Du skal opfylde tilbuddet i hele abonnementsperioden, som markedsført, inklusive enhver
faktureringsperiode, Du godkender, og i tilfælde af at Du overtræder dette Afsnit 3.8 (c) i Tillæg 2, bemyndiger
og beder Du hermed Apple om at refundere til Slutbrugeren det fulde beløb eller enhver del deraf efter Apples
eget skøn af den pris, som Slutbrugeren har betalt for dette abonnement. Faktureringsperioden er den periode,
hvor Udviklere accepterer at levere den pågældende tjeneste gratis til brugere, der ikke tilbagebetaler beløbet
i tilfælde af en faktureringsfejl. I tilfælde af at Apple refunderer sådan et beløb til en Slutbruger, sørger Du for
at tilbagebetale Apple eller give Apple kredit på et beløb svarende til prisen på det pågældende abonnement.
Du anerkender, at Apple må udøve sine rettigheder i henhold til Afsnit 7.3 i dette Tillæg 2 for gentagne
overtrædelser af denne bestemmelse.
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3.9 Når Du ændrer prisen på et eksisterende abonnement, må Du vælge at bevare den aktuelle pris for Dine
eksisterende kunder ved at oplyse herom i App Store Connect-værktøjet. Når Du øger abonnementsprisen for
eksisterende abonnenter i områder, der kræver samtykke fra Slutbrugeren, bliver disse Slutbrugere bedt
om at kontrollere og acceptere den nye pris, ellers deaktiveres funktionen til automatisk fornyelse.
3.10 I det omfang Du annoncerer og sælger abonnementer med automatisk fornyelse i eller uden for
Din Licenserede applikation, gør Du det i henhold til alle gældende love og regulativer.
3.11

Abonnementstjenester, der er købt i Licenserede applikationer, bruger Køb i app-funktionen.

Ud over at bruge Køb i app-API'en må en Licenseret applikation læse eller afspille indhold (magasiner, aviser,
bøger, lyd, musik, video), der tilbydes uden for den Licenserede applikation (såsom via Dit websted), forudsat
at Du ikke linker til eller annoncerer eksterne tilbud om dette indhold i den Licenserede applikation. Du er
ansvarlig for godkendelsesbaseret adgang til indhold, der er anskaffet uden for den Licenserede applikation.
3.12 Hvis Din Licenserede applikation periodevist er indholdsbaseret (f.eks. magasiner og aviser), må Apple
videregive Dig navn, e-mailadresse og postnummer i en Slutbrugers konto, når vedkommende køber et
abonnement med automatisk fornyelse via Køb i app-API'en, forudsat at Slutbrugeren giver samtykke til
levering af data til Dig, samt at Du kun bruger disse data til at annoncere Dine produkter, og da kun i nøje
overensstemmelse med Din offentligt tilgængelige Anonymitetspolitik, som der også foreligger en kopi af til
godkendelse i Din Licenserede applikation. Du er berettiget til at tilbyde gratis forlængelse af abonnementet,
hvis brugeren accepterer at sende førnævnte data.
3.13 Du kan bruge abonnementskodekoder til at promovere Dine automatisk fornyende abonnementer
i udvalgte områder underlagt betingelserne i Aftalen, dette Tillæg 2 og følgende:
(a) "Abonnementsrabatkode" betyder en kode, som Apple giver Dig i henhold til disse vilkår, og som giver
en Slutbruger, som Du giver en eller flere Abonnementsrabatkoder, mulighed for at downloade eller tilgå
Din Licenserede applikation.
(b) Pr. anmodning fra Dig via App Store Connect-værktøjet sender Apple Abonnementsrabatkoderne
elektronisk til Dig. Abonnementsrabatkoder aktiveres for Slutbrugere, når de leveres til Dig.
Du undlader at distribuere Abonnementsrabatkoder, der ikke længere er aktive, til Slutbrugere i ethvert
Område, hvor Du ikke har tilladelse til at sælge eller distribuere Din Licenserede applikation.
Du undlader at eksportere nogen Abonnementstilbudskode til brug uden for Områderne eller garantere,
at Du er berettiget til eller har mulighed for at gøre samme.
Risiko for tab og overdragelse af retten til Abonnementsrabatkoderne overføres til Dig ved levering til Dig.
Du overholder al gældende lovgivning i de Områder, hvor Du distribuerer Abonnementsrabatkoder.
(c) Apple er ikke ansvarlig for at udvikle eller producere materiale i forbindelse med Abonnementsrabatkoderne
bortset fra selve Abonnementsrabatkoderne.
Du undlader at sælge Abonnementsrabatkoderne eller acceptere nogen form for betaling, byttehandler eller
anden kompensation i forbindelse med distributionen af Abonnementsrabatkoderne, og Du forbyder ligeledes
tredjeparter at gøre det.
I perioden, hvor en Abonnementsrabatkode giver en Slutbruger gratis adgang til et abonnement i Din
Licenserede applikation, giver Du hermed afkald på enhver ret til at opkræve royalties, provenu eller vederlag
herfor, uanset om vederlaget ellers ville være berettiget i henhold til Aftalens Tillæg 2 og Tillæg 1, hvis relevant.
Parterne anerkender, at mellem Apple og Dig foregår parternes respektive ansvar for betaling af royalties eller
andre lignende beløb til tredjeparter for Slutbrugeres adgang til abonnementer i Din Licenserede applikation
via Abonnementsrabatkoderne som angivet i Aftalen og Tillæg 2.
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Du er eneansvarlig for Din brug af Abonnementsrabatkoderne, herunder enhver brug af andre medlemmer
af Dit App Store Connect-team, og for ethvert tab eller ansvar over for Dig eller Apple derfra.
I tilfælde af at Din Licenserede applikation fjernes fra App Store af en eller anden grund, accepterer
Du at indstille distributionen af alle Abonnementsrabatkoder, og at Apple må deaktivere sådanne
Abonnementsrabatkoder.
Du accepterer, at Apple er berettiget til at deaktivere Abonnementsrabatkoderne, selv om de allerede
er leveret til Slutbrugere, i tilfælde af, at Du overtræder nogen af vilkårene i Aftalen eller Tillæg 2.
(d) Du skal medtage følgende Slutbrugervilkår for Abonnementsrabatkoder i ethvert instrument, der bruges
til at distribuere Abonnementsrabatkoderne til Slutbrugere (f.eks. certifikat, kort, e-mail, rabatkuponer,
onlineindlæg): (i) Kodens udløbsdato eller så længe lager haves; (ii) Området, hvor koderne kan indløses;
(iii) Apple ID kræves med forbehold af forudgående accept af licens- og brugsvilkår; (iv) Koder er ikke til
videresalg og har ingen kontant værdi; (v) De fulde vilkår gælder; se https://www.apple.com/dk/legal/internetservices/itunes/dk/terms.html; og (vi) Tilbud og indhold leveres af Dig.
3.14 Hvor det er tilgængeligt, kan Du tilbyde flere Licenserede applikationer, der tilbydes af Dig i en enkelt
samling ("pakke") til Slutbrugere til et prisniveau, som Du angiver i App Store Connect-værktøjet, som kan
opdateres fra tid til anden. Ydermere tillader og instruerer Du hermed Apple til at give brugere, der har købt
nogle, men ikke alle Licenserede applikationer i en Pakke, adgang til og downloade de resterende dele af
Pakken ("Fuldend Min Pakke" eller "FMP") til FMP-prisen. Du modtager provenu for FMP-prisen, som svarer
til Din fastsatte Pakkepris minus summen af detailpriserne, som brugeren har betalt for tidligere købte
Licenserede applikationer. Hvis CMB-prisen er mindre end Prisniveau 1 og større end nul under de
prisniveauer, der er angivet i App Store Connect-værktøjet, bemyndiger og instruerer Du hermed Apple til at
angive CMB-prisen for den bruger til Prisniveau 1. I tilfælde af at CMB-prisen er mindre end nul, bemyndiger og
instruerer Du hermed Apple til at levere de resterende Licenserede applikationer i Pakken til Slutbrugeren uden
beregning. Hver FMP-transaktion angives i Din oversigt som følger: (i) et nyt salg af den fulde pakke til den
pris, der er betalt for pakken, identificeret som et CMB-salg og (ii) et afkast (dvs. en negativ transaktion)
for hver godkendt købt licenseret applikation indeholdt i bundtet i det beløb, der tidligere er betalt for den
Licenserede applikation, hver identificeret som et CMB-retur. Pakker, der tilbydes på Prisniveau 0, tilbyder
et abonnement med automatisk fornyelse i henhold til Afsnit 3.8 i dette Tillæg 2 i hver Licenseret applikation
i Pakken, og brugere, der køber en abonnementstjeneste i en app i Pakken, har adgang til den
abonnementstjeneste i hver af de andre Licenserede applikationer i Pakken uden merpris.
4.

Ejerskab og Slutbrugerlicens

4.1
Parterne anerkender, at Apple ikke opnår nogen ejerandel i nogen af de Licenserede applikationer eller
Oplysninger om licenseret applikation, og at ret og tabsrisiko samt ansvar for og kontrol over de Licenserede
applikationer til enhver tid forbliver hos Dig. Apple undlader at bruge nogen af de Licenserede applikationer
eller Oplysninger om Licenserede applikationer til noget formål eller på nogen anden måde end som specifikt
tilladt i Aftalen eller Tillæg 2.
4.2 Du kan levere Din egen EULA til Apple for enhver Licenseret applikation på det tidspunkt, Du leverer
den Licenserede applikation til Apple, i overensstemmelse med Afsnit 2.1 i dette Tillæg 2; forudsat dog, at
Din EULA skal indeholde og ikke være i strid med minimumsvilkårene og betingelserne specificeret i Bilag
D til dette Tillæg 2 og skal overholde alle gældende love i alle områder, hvor Du ønsker, at Apple tillader
Slutbrugere at downloade den Licenserede applikation. Apple giver hver Slutbruger mulighed for at gennemgå
Din EULA (hvis nogen) på det tidspunkt, hvor Apple leverer den Licenserede applikation til Slutbrugeren,
og Apple underretter hver Slutbruger om, at brug af den Licenserede applikation er underlagt eventuelle vilkår
og betingelser i Din EULA. I tilfælde af at Du ikke vedlægger Din egen EULA til en Licenseret applikation til
Apple, anerkender Du, at hver Slutbrugers anvendelse af den Licenserede applikation er underlagt Apples
standard-EULA (som indgår i App Store-tjenestevilkårene).
4.3 Du anerkender hermed, at EULA'en for hver af de Licenserede applikationer udelukkende gælder
mellem Dig og Slutbrugeren og overholder gældende lovgivning, amt at Apple hverken er ansvarlig for eller
hæfter for noget erstatningsansvar i forbindelse med nogen EULA eller Din eller en Slutbrugers misligholdelse
af nogen af vilkårene og betingelserne i nogen EULA.
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5.

Indholdsbegrænsninger og softwarebedømmelse

5.1
Du garanterer, at: (a) Du har ret til at indgå denne aftale, reproducere og distribuere hver af de
Licenserede applikationer og give Apple tilladelse til at tillade Slutbrugere at downloade og bruge hver af de
Licenserede applikationer gennem en eller flere App Stores; (b) ingen af de Licenserede applikationer eller
Apples eller Slutbrugernes tilladte anvendelser af disse Licenserede applikationer krænker eller krænker nogen
patent, ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed eller anden intellektuel ejendomsret eller kontraktlige
rettigheder for nogen person, firma, selskab eller anden enhed, Du sender ikke de Licenserede applikationer
til Apple på vegne af en eller flere tredjeparter; (c) hver af de Licenserede applikationer er godkendt til
distribution, salg og brug i, eksport til og import til hvert af de områder, der er udpeget af Dig i henhold til afsnit
2.1 i dette skema 2, i overensstemmelse med lovgivningen i disse områder og alle gældende eksport- /
importbestemmelser (d) ingen af de Licenserede applikationer indeholder uanstændigt, stødende eller andet
materiale, der er forbudt eller begrænset i henhold til lovene eller reglerne i de områder, Du har udpeget i
henhold til afsnit 2.1 i dette bilag 2; (e) alle oplysninger, Du har givet ved hjælp af App Store Connectværktøjet, herunder alle oplysninger, der vedrører de Licenserede applikationer, er korrekte, og hvis sådanne
oplysninger ophører med at være korrekte, vil Du straks opdatere dem for at være korrekte ved hjælp af App
Store Connect værktøj; og (f) hvis der opstår en tvist om indholdet af Dine Licenserede applikationer eller brug
af Din intellektuelle ejendom i App Store, accepterer Du at tillade Apple at dele Dine kontaktoplysninger med
den part, der indgiver en sådan tvist, og at følge Apples proces vedrørende håndtering af tvister på et ikkeeksklusivt grundlag, og uden at nogen giver afkald på sine juridiske rettigheder.
5.2 Du bruger softwarebedømmelsesværktøjet som angivet i App Store Connect til at levere oplysninger
om alle Licenserede applikationer, fra Dig i forbindelse med markedsføring og opfyldelse af Apple via App
Store i henhold til Tillæg 2 mhp. at bedømme hver Licenseret applikation. Hvad angår bedømmelse af de
Licenserede applikationer, gør Du Dit bedste for at levere korrekte og fuldstændige oplysninger om indholdet
af den Licenserede applikation vha. softwarebedømmelsesværktøjet. Du anerkender, at Apple har tillid til: (i)
Din gode tro og omhu mht. nøjagtigt og fuldstændigt at levere de anmodede oplysninger for alle Licenserede
applikationer og (ii) Dine garantier i henhold til Afsnit 5.1 ovenfor i forhold til at gøre den Licenserede
applikation tilgængelig til download af Slutbrugere i alle de områder, Du har angivet i førnævnte stykke.
Ydermere tillader Du Apple at rette bedømmelsen af alle Dine Licenserede applikationer, som er blevet
fejlagtigt bedømt, og Du accepterer en sådan tilrettet bedømmelse.
5.3 I tilfælde af, at et område, som Du har angivet nedenfor, kræver godkendelse eller bedømmelse
af enhver Licenseret applikation fra en offentlig myndighed eller brancheorganisation som en betingelse
for distribution, salg og/eller brug af den Licenserede applikation, anerkender og accepterer Du, at Apple
kan fravælge at gøre den Licenserede applikation tilgængelig for download af Slutbrugere i App Store
i det pågældende område.
5.4 Licenserede applikationer, der er tiltænkt eller på anden måde appellerer til børn, og som opfordrer
børn til at foretage køb (herunder og uden begrænsning gennem sætninger som "køb nu" eller "opgrader nu")
eller overtale andre til at købe for dem, må ikke tilbydes i noget Område, der angiver, at sådan
markedsføringspraksis er ulovlig. Du accepterer udtrykkeligt at tage det fulde ansvar for, at Dine Licenserede
applikationer overholder gældende lovgivning i henhold til Afsnit 5.1 (c) i dette Tillæg 2, herunder og uden
begrænsning love om forbrugerbeskyttelse, markedsføring og spil. Du kan få flere oplysninger om juridiske
krav for områder inden for EU på http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm.
6.

Ansvar og hæftelse

6.1
Apple er ikke ansvarlig for nogen Slutbrugers installation og/eller brug af nogen af de Licenserede
applikationer. Du er eneansvarlig for alle produktgarantier, assistance til Slutbrugere og produktsupport
i forhold til alle Licenserede applikationer.
6.2 Du er eneansvarlig for, og Apple er på ingen måde ansvarlig i forhold til krav, søgsmål,
erstatningsansvar, tab, skader, omkostninger og udgifter, der skyldes eller kan tilskrives de Licenserede
applikationer og/eller enhver Slutbrugers anvendelse af de Licenserede applikationer, herunder og uden
begrænsning: (i) krav om garantibrud, uanset om det er specificeret i EULA'en eller fastlagt i henhold
til gældende lovgivning, (ii) hæftelse i forbindelse med produktansvar og (iii) krav om, at en eller flere
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af de Licenserede applikationer og/eller Slutbrugerens besiddelse eller brug af samme krænker
tredjeparts ophavsret eller andre intellektuel ejendomsrettigheder.
6.3 I tilfælde af at Apple modtager en meddelelse eller et krav fra en Slutbruger om, at: (i) Slutbrugeren
ønsker at opsige sin licens til en af de Licenserede applikationer inden for 90 (halvfems) dage fra
Slutbrugerens dato for download af den Licenserede applikation eller slutningen af det abonnement med
automatisk fornyelse, der tilbydes i henhold til Afsnit 3.8, hvis denne periode er mindre end 90 (halvfems)
dage, eller (ii) en Licenseret applikation ikke overholder Dine specifikationer eller Din produktgaranti eller
kravene i gældende lovgivning, må Apple tilbagebetale Slutbrugeren det fulde beløb af den pris, som
Slutbrugeren har betalt for den Licenserede applikation. I tilfælde af at Apple refunderer en sådan pris til en
Slutbruger, skal Du tilbagebetale eller give Apple en kredit for et beløb svarende til prisen for den Licenserede
applikation. I tilfælde af at Apple modtager en meddelelse eller et krav fra en betalingsudbyder om, at en
Slutbruger har fået refusion for en Licenseret applikation, tilbagebetaler Du Apple eller giver Apple kredit
svarende til et beløb på prisen for den Licenserede applikation.
7.

Ophør

7.1
Dette Tillæg 2 og alle Apples forpligtelser i henhold hertil ophører ved udløb eller ophør af Aftalen.
Uanset sådan et ophør er Apple berettiget til: (i) alle provisioner på alle kopier af de Licenserede applikationer,
der er downloadet af Slutbrugere inden ophørsdatoen (herunder udfasningsperioden, jf. Afsnit 1.4), og (ii)
tilbagebetaling fra Dig af refusioner, som Apple har betalt til Slutbrugere, uanset om det er før eller efter
ophørsdatoen i henhold til Afsnit 6.3 i dette Tillæg 2. Når Aftalen ophører, kan Apple tilbageholde alle
betalinger, der skal betales til Dig, i en periode, som Apple finder, er rimelig for at beregne og udligne
eventuelle refusioner fra Slutbrugeren. Hvis Apple på et hvilket som helst tidspunkt vurderer eller har mistanke
om, at Du eller nogen udviklere, som Du er tilknyttet, har engageret sig i, eller opmuntret eller deltaget med
andre udviklere til at engagere sig i enhver mistænkelig, vildledende, svigagtig, upassende, ulovlig eller uærlig
handling eller undladelse, kan Apple tilbageholde betalinger til Dig eller sådanne andre udviklere.
7.2
I tilfælde af at Du ikke længere har den juridiske ret til at distribuere de Licenserede applikationer eller
tillade Apple at give Slutbrugere adgang til disse Licenserede applikationer i henhold til Tillæg 2, underretter
Du straks Apple og trækker de Licenserede applikationer fra App Store tilbage vha. værktøjerne på App Store
Connect-webstedet, dog forudsat, at en sådan tilbagetrækning fra Dig i henhold til dette Afsnit 7.2 ikke
fritager Dig for Dine forpligtelser over for Apple i henhold til Tillæg 2 eller ethvert ansvar over for Apple og/eller
enhver Slutbruger mht. disse Licenserede applikationer.
7.3 Apple forbeholder sig retten til at ophøre med at markedsføre, tilbyde og tillade Slutbrugeres download
af de Licenserede applikationer til enhver tid med eller uden grund ved at varsle Dig om ophøret. Uden at
begrænse det generelle i Afsnit 7.3 anerkender Du, at Apple må indstille markedsføringen og Slutbrugeres
tilladelse til at downloade nogle eller alle de Licenserede applikationer, eller må træffe andre midlertidige
forholdsregler efter eget skøn, hvis Apple med rimelighed mener, at: (i) disse Licenserede applikationer ikke
er godkendt til eksport til et eller flere af de områder, der er anført på bilag A, i overensstemmelse med
eksportadministrationsbestemmelserne eller andre restriktioner; (ii) de Licenserede applikationer og/eller
enhver Slutbrugeres besiddelse og/eller brug af disse Licenserede applikationer krænker patent, ophavsret,
varemærke, forretningshemmelighed eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende en tredjepart;
(iii) distribution, salg og/eller brug af disse Licenserede applikationer er i strid med gældende lovgivning i et
område, Du har udpeget i henhold til Afsnit 2.1 i dette Tillæg 2; (iv) Du har overtrådt vilkårene i aftalen, dette
Tillæg 2 eller anden dokumentation, herunder uden begrænsning retningslinjerne for Gennemgang af app; eller
(v) Dine Licenserede applikationer overtræder Afsnit 5.4 i dette Tillæg 2, herunder uden begrænsning med
varsel fra en regulator om en påstået overtrædelse; eller (vi) Du eller an anden, der repræsenterer Dig eller Din
virksomhed, er underlagt sanktioner i et område, hvor Apple driver forretning. Hvis Apple vælger at indstille
markedsføringen og tilladelsen til download af Licenserede applikationer i henhold til dette Afsnit 7.3, fritager
det Dig ikke for Dine forpligtelser i henhold til Tillæg 2.
7.4 Du kan når som helst og uanset årsag trække enhver eller alle Licenserede applikationer fra App Store
tilbage vha. værktøjerne på App Store Connect-webstedet, men i forhold til Dine Slutbrugere tillader og
instruerer Du hermed Apple at overholde Tillæg 1.2 (b), (c) og (d) i dette Tillæg 2, der skal forblive gyldigt ved
ophør eller udløb af Aftalen, medmindre Du angiver andet jævnfør Afsnit 5.1 og 7.2 i dette Tillæg 2.
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8.

Juridiske konsekvenser

Forholdet mellem Dig og Apple, der er etableret i henhold til Tillæg 2, kan have vigtige juridiske og/eller
afgiftsmæssige konsekvenser for Dig. Du anerkender, at det er Dit ansvar at konsultere Dine egne advokater
og skatterådgivere mht. juridiske og skattemæssige forpligtelser i henhold til nærværende.
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Ved at klikke i feltet "Jeg accepterer" i Tillæg 3, som hermed tilbydes Dig af Apple, erklærer Du Dig indforstået
med, at en bestemt Apple Developer Program License Agreement, der i øjeblikket er gældende mellem Dig og
Apple ("Aftalen"), må ændres og dette Tillæg 3 derefter tilføjes (og dermed erstatter det foregående Tillæg 3).
Medmindre andet er angivet heri, har alle begreber med stort begyndelsesbogstav den betydning, der er
angivet i Aftalen.
Tillæg 3
1.

Udnævnelse af agent og kommissionær

1.1
Du udnævner hermed Apple og Apples datterselskaber (samlet benævnt "Apple") til: (i) Din agent i
markedsføringen og leveringen af Brugerdefinerede applikationer via Distribution af Brugerdefinerede
applikationer til kunder heraf og til relevante Slutbrugere i de områder, der er anført i Bilag A, Afsnit 1 til Tillæg 3
med forbehold for ændringer, og (ii) Din kommissionær til markedsføring, salg og levering af Brugerdefinerede
applikationer til Distribution af Brugerdefinerede applikationer-kunder og relevante Slutbrugere i de områder,
der er anført i Bilag A, Afsnit 2 til Tillæg 3 med forbehold for ændringer i løbet af Leveringsperioden. Den nyeste
liste over App Store-områder, som Du kan vælge blandt i henhold til Dine Brugerdefinerede applikationer,
vises i App Store Connect-værktøjet og kan opdateres af Apple fra tid til anden. Du anerkender hermed,
at Apple markedsfører og tilgængeliggør Brugerdefinerede applikationer til køb af Brugerdefinerede
appdistributionskunder via Webstedet til brugerdefineret appdistribution, hvor de kan downloades af Slutbrugere
eller, kun i forbindelse med bestemt Apple-licenseret software, af Brugerdefinerede appdistributionskunder
med ét Apple-id til distribution til flere Slutbrugere, til Dig og på Dine vegne.
I forhold til Tillæg 3:
"Indholdskode(r)" er alfanumeriske indholdskoder genereret af Apple og distribueret til Brugerdefinerede
appdistributionskunder, der kan indløses af en Slutbruger til download af en licenseret kopi af den
Brugerdefinerede applikation.
"Brugerdefineret applikation" omfatter også al yderligere tilladt funktionalitet, alt indhold og alle tjenester,
som Du sælger i en Brugerdefineret applikation via API'en til Køb i app.
"Slutbruger" er en person eller Juridiske kontakter, der er autoriseret til at bruge den Brugerdefinerede applikation
af institutionens køber, institutionens administrator, som er ansvarlig for installationer på delte enheder, og
institutionens autoriserede købere selv, herunder uddannelsesinstitutioner godkendt af Apple, som muligvis
erhverver de Brugerdefinerede applikationer til brug af deres medarbejdere, agenter og tilknyttede virksomheder.
"Licenseret applikation" er alt indhold, al funktionalitet og alle udvidelser, klistermærker eller tjenester,
der tilbydes i softwareapplikationen.
"Oplysninger om licenseret applikation" omfatter oplysninger om en Licenseret applikation, der er forbundet
med en Brugerdefineret applikation.
"Volumenindholdstjeneste" er et Apple-program, der gør det muligt at få Brugerdefinerede applikationer og
foretage samlede køb af Licenserede applikationer, som er underlagt Volumenindholdsbetingelser og -vilkår
samt programkrav.
"Brugerdefineret appdistributionskunde" er en tredjepart, der er tilmeldt Apples Volumenindholdstjeneste
og/eller Brugerdefineret appdistribution.
"Du/Dig" er brugere af App Store Connect, som er autoriseret af Dig til at indsende Licenserede applikationer
og tilknyttede metadata på Dine vegne.
1.2

I forlængelse af Apples tildeling i henhold til Afsnit 1.1 i dette Tillæg 3 giver Du hermed Apple tilladelse til at:

(a) markedsføre, anmode om og indhente ordrer på Dine vegne for Brugerdefinerede applikationer fra Custom
App Distribution-kunder, der er identificeret af Dig og deres relaterede Slutbrugere i de områder,
der er identificeret i App Store Connect-værktøjet;
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(b) levere hostingtjenester til Dig for at muliggøre lagring af og Slutbrugeradgang til de Brugerdefinerede
applikationer og udelukkende i forbindelse med bestemt Apple-licenseret software tillade tredjepartshosting
af sådanne Brugerdefinerede applikationer;
(c) lave kopier af, formatere og på anden måde forberede Brugerdefinerede applikationer til erhvervelse og download
af Slutbrugere, herunder tilføjelse af sikkerhedsløsningen og andre optimeringer, der er identificeret i Aftalen;
(d) tillade eller, i tilfælde af tildelinger af Volumenindholdskøb mellem områder, sørge for, at Slutbrugere
har vedvarende adgang til kopier af de Brugerdefinerede applikationer, så Slutbrugerne kan erhverve
og elektronisk downloade Dine udviklede Brugerdefinerede applikationer, oplysninger om Licenserede
applikationer og tilknyttede metadata gennem det Brugerdefinerede appdistributionssted. Du godkender
hermed også distribution af Dine Brugerdefinerede applikationer i henhold til dette Tillæg 3 til brug af:
(i) af flere Slutbrugere, når den Licenserede applikation købes af en enkelt institutionskunde via
Volumenindholdstjenesten til brug for dennes Slutbrugere og/eller til installation på enheder uden tilknyttede
Apple-id'er, der ejes eller kontrolleres af den pågældende institutionskunde i henhold til Volumenindholdets
vilkår, betingelser og programkrav; og (ii) berettigede Juridiske kontakter til en slutbruger til at opnå adgang
til Din Licenserede applikation på linje med tilknyttede oplysninger og metadata, der gemmes i iCloud
som beskrevet i https://support.apple.com/da-dk/HT212360;
(e) udstede fakturaer for den købspris, der skal betales af Brugerdefinerede appdistributionskunder
for Brugerdefinerede applikationer;
(f) bruge (i) skærmbilleder og/eller op til 30 sekunders uddrag af de Brugerdefinerede applikationer; (ii)
varemærker og logoer tilknyttet de Brugerdefinerede applikationer; og (iii) Licenseret applikationsinformation
til salgsfremmende formål i marketingmateriale og i forbindelse med køretøjsskærme, eksklusive de dele af de
Brugerdefinerede applikationer, varemærker eller logoer eller Brugerdefinerede applikationsoplysninger, som
Du ikke har ret til at bruge til salgsfremmende formål, og som Du identificerer skriftligt på det tidspunkt, hvor
de Brugerdefinerede applikationer leveres af Dig til Apple under Afsnit 2.1 i dette Tillæg 3 og brug billeder
og andet materiale, som Du kan levere til Apple på Apples rimelige anmodning til salgsfremmende formål
i markedsføringsmateriale og i forbindelse med køretøjsskærme; og
(g) på anden måde bruge Brugerdefinerede applikationer, Oplysninger om Brugerdefinerede applikationer
og tilknyttede metadata, som det med rimelighed kan være nødvendigt i forbindelse med markedsføring og
levering af de Brugerdefinerede applikationer i henhold til Tillæg 3. Du accepterer, at der ikke skal betales
royalties eller anden kompensation for de i Afsnit 1.2 i dette Tillæg 3.
1.3
Parterne anerkender, at deres forhold i henhold til Tillæg 3 er og vedbliver at være fuldmagtsgiver og
agent, eller fuldmagtsgiver og kommissionær, alt efter omstændighederne og som beskrevet i hhv. Bilag A,
Afsnit 1 og Bilag A, Afsnit 2, samt at Du som hovedmand er og vedbliver at være eneansvarlig for alle krav
og erstatningsansvar, der vedrører eller relaterer til de Brugerdefinerede applikationer, som angivet i Tillæg 3.
Parterne anerkender, at Din udnævnelse af Apple som Din agent eller kommissionær, alt efter
omstændighederne, i henhold til Tillæg 3 ikke er eksklusiv. Du erklærer og garanterer, at Du ejer eller
kontrollerer de nødvendige rettigheder for at angive Apple og dennes Datterselskaber som Din globale agent
og/eller kommissionær til levering af Dine Brugerdefinerede applikationer, og at opfyldelsen af en sådan
angivelse af Apple og dennes datterselskaber ikke overtræder eller krænker nogen tredjeparts rettigheder.
1.4
Med henblik på Tillæg 3 er "Leveringsperiode" den periode, der begynder på Aftalens
Ikrafttrædelsesdato og udløber den sidste dato i Aftalens varighed eller enhver fornyelse deraf, dog forudsat,
at Din udnævnelse af Apple som agent og kommissionær fortsætter efter Aftalens udløb i en rimelig
udfasningsperiode, der ikke overstiger 30 (tredive) dage efter den sidste udestående Indholdskode for Dine
Brugerdefinerede applikationer er indløst og forudsat, at udelukkende i forhold til Dine Slutbrugere fortsætter
Afsnit 1.2 (b), (c) og (d) i dette Tillæg efter ophør eller udløb af Aftalen, medmindre Du angiver andet jævnfør
Afsnit 5.1 og 7.2 i dette Tillæg.
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2.

Levering af de Brugerdefinerede applikationer til Apple

2.1
Ved hjælp af App Store Connect-værktøjet leverer Du for egen regning Brugerdefinerede applikationer,
Oplysninger om Licenserede applikationer og tilknyttede metadata i et format og på en måde, der er foreskrevet
af Apple ifølge leveringen af Brugerdefinerede applikationer til Slutbrugere i henhold til Tillæg 3, og angiver dette
materiale som værende en Brugerdefineret applikation via App Store Connect-webstedet. Metadata, som Du leverer
til Apple i henhold til Tillæg 3, omfatter: (i) titel og versionsnummer for hver af de Brugerdefinerede applikationer
(ii) Kunderne til Brugerdefineret distribution, Du udpeger som autoriserede købere af den tilpassede applikation,
og hvis Slutbrugere kan bruge indholdskoderne; (iii) enhver meddelelse om ophavsret eller andre intellektuelle
ejendomsrettigheder; (iv) Din anonymitetspolitik; (v) Din eventuelle Slutbrugerlicensaftale ("EULA")
i overensstemmelse med Afsnit 4.2 i dette Tillæg 3; og (vi) eventuelle yderligere metadata, der er angivet
i Dokumentationen og/eller App Store Connect-værktøjet, som kan opdateres fra tid til anden, herunder
metadata designet til at forbedre søgning og opdagelse af indhold på Apple-mærket hardware.
2.2 Alle Brugerdefinerede applikationer leveres af Dig til Apple vha. softwareværktøjer, en sikker FTPadresse og/eller eventuelle andre leveringsmetoder som foreskrevet af Apple.
2.3 Du bekræfter hermed, at alle de Brugerdefinerede applikationer, Du leverer til Apple i henhold til dette Tillæg
3, er godkendt til eksport fra USA til hvert af de områder, der er anført på Bilag A, i overensstemmelse med kravene
i alle gældende love, inklusive men ikke begrænset til USA's Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Parts 730774. Du erklærer og garanterer endvidere, at alle versioner af de Brugerdefinerede applikationer, Du leverer til
Apple, ikke er underlagt International Traffic in Arms Regulations 22 C.F.R. Parts 120-130 og ikke er designet, lavet,
ændret eller konfigureret til militære slutbrugere eller slutbrug. Uden at begrænse generaliteten af dette Afsnit 2.3,
bekræfter Du, at (i) ingen af de Brugerdefinerede applikationer indeholder, bruger eller understøtter nogen
datakryptering eller kryptografiske funktioner; eller (ii) i tilfælde af at en Brugerdefineret applikation indeholder,
bruger eller understøtter en sådan datakryptering eller kryptografisk funktionalitet, vil Du efter anmodning give
Apple en PDF-kopi af Din eksportklassificeringsafgørelse (CCATS) udstedt af United States Commerce
Department, Bureau of Industry and Security (“BIS”) eller anden selvklassificeringsrapport til BIS og passende
godkendelser fra andre områder, der kræver importtilladelser til den Licenserede applikation efter behov. Du
anerkender, at Apple har tillid til Din certificering i dette Afsnit 2.3 med henblik på at give Slutbrugere adgang til
og downloade de Brugerdefinerede applikationer i henhold til Tillæg 3. Bortset fra som angivet i Afsnit 2.3
er Apple ansvarlig for at overholde kravene i eksportadministrationsbestemmelserne og give Slutbrugere
adgang til og downloade de Brugerdefinerede applikationer i henhold til Tillæg 3.
2.4 Du er ansvarlig for at fastlægge og implementere aldersbegrænsninger eller forældreretningslinjer
som påkrævet ved gældende lov, klassifikationsudvalg, tjenester eller andre organisationer (hver en
"Klassifikationsudvalg") for video, tv, spil eller andet indhold. i Din Brugerdefinerede applikation, der tilbydes
en lokalitet i Området. Hvis relevant er Du også ansvarlig for at levere eventuelle værktøjer til begrænsning af
indhold eller funktionalitet til bekræftelse af alder, før Slutbrugerne får adgang til voksenindhold eller lignende
reguleret indhold i Din Brugerdefinerede applikation.
3.

Levering af Brugerdefinerede applikationer til Slutbrugere

3.1
Du anerkender, at Apple i løbet af sit virke som agent og/eller kommissionær for Dig er vært for
Brugerdefinerede applikationer, leverer Indholdskoder til Kunder af Distribution af Brugerdefinerede
applikationer og tillader Slutbrugere at downloade Brugerdefinerede applikationer på Dine vegne. Du er
ansvarlig for at være vært for og levere indhold eller tjenester, der sælges af Dig vha. Køb i app-API'en,
undtagen for indhold, der følger med den Brugerdefinerede applikation (dvs. at Køb i app låser op for
indholdet) eller indhold, som Apple tilbyder i henhold til Aftalens Afsnit 3.3 i Programaftalen. Alle de
Brugerdefinerede applikationer markedsføres af Apple til Slutbrugere af Brugerdefinerede
appdistributionskunder til priser, der er identificeret i forhold til et prisniveau og udvalgt af Dig efter eget
skøn ud fra den prissætning, der er angivet i App Store Connect-værktøjet, som fra tid til anden kan opdateres
af Apple. Du kan ændre prisniveauet for enhver Brugerdefineret applikation til enhver tid efter eget skøn i
overensstemmelse med den prisplan, der er angivet i App Store Connect-værktøjet, som kan opdateres fra
tid til anden. Som Din agent og/eller kommissionær er Apple eneansvarlig for at opkræve alle priser, der skal
betales af Kunder af Distribution af Brugerdefinerede applikationer for Brugerdefinerede applikationer
anskaffet af Slutbrugere i henhold til Tillæg 3.
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3.2 I tilfælde af, at salg eller levering af Brugerdefinerede applikationer til en Slutbruger er underlagt salg,
brug, varer og tjenester, merværdi, telekommunikationer eller anden lignende skat eller afgift, i henhold til
gældende lov, ansvar for opkrævningen og overførsel af denne afgift for salg af Brugerdefinerede applikationer
til Slutbrugere bestemmes i overensstemmelse med Bilag B til dette Tillæg 3 som opdateret fra tid til anden
via App Store Connect-webstedet. Du er eneansvarlig for at vælge og vedligeholde nøjagtige input til
skattekategorisering for Dine Licenserede applikationer via App Store Connect-webstedet, som muligvis
opdateres fra tid til anden. En sådan skattekategorisering vil blive anvendt på salg og levering af Dine
Licenserede applikationer. Eventuelle justeringer, Du foretager i skatteklassificeringen for Dine Licenserede
applikationer, træder i kraft for fremtidigt salg af Licenserede applikationer, efter at Apple har behandlet
justeringen inden for en rimelig periode. Justeringer, Du foretager i afgiftskategoriseringen for Dine
Licenserede applikationer, gælder ikke for salg af Licenserede applikationer, der finder sted,
før Apple har behandlet Din afgiftskategoriseringsjustering.
Hvis skattekategoriseringen af Dine Licenserede applikationer anses for at være unøjagtig af nogen
skattemyndighed, er Du eneansvarlig for de skattemæssige konsekvenser. Hvis Apple efter sit rimelige skøn
finder, at skattekategoriseringen af Dine Licenserede applikationer er unøjagtig, forbeholder Apple sig retten
til at tilbageholde beløb, der skyldes Dig, indtil Du korrigerer skatteklassificeringen. Ved korrektion af
skatteklassificeringen trækker Apple eventuelle sanktioner og renter, der skyldes unøjagtigheden, og overdrager
Dig de resterende beløb, som Apple har til Dig uden renter, i overensstemmelse med bestemmelserne i dette
Tillæg 2. Du holder Apple skadesløs over for ethvert krav fra enhver skattemyndighed for enhver underbetaling
eller overbetaling af skatter eller afgifter på salg, brug, varer og tjenester eller moms, telekommunikationer eller
lignende opkrævning eller afgift, herunder eventuelle påløbne gebyrer og/eller renter.
3.3 I forlængelse af parternes respektive skatteoverholdelsesforpligtelser kræver Apple, at Du overholder
kravene anført i bilag C til dette Tillæg 3 eller i App Store Connect afhængigt af blandt andet (i) dit
bopælsområde og (ii) de områder, Du har udpeget, hvor Du ønsker, at Apple tillader salg af og adgang til
de Brugerdefinerede applikationer. I tilfælde af, at Apple opkræver beløb, der svarer til købsprisen for nogen
af Dine Brugerdefinerede applikationer, før Du har leveret Apple nogen skattedokumentation, der kræves
i henhold til Bilag D til dette Tillæg 3, vil Apple ikke overføre disse beløb til Dig, men vil holde dem tillidsbeløb
for Dig, indtil Du har leveret Apple den krævede skattedokumentation. Efter modtagelse af al påkrævet
afgiftsdokumentation fra Dig overfører Apple Dig alle beløb uden renter, som Apple har opbevaret
for Dig, jf. dette Afsnit 3.3 i henhold til bestemmelserne i Tillæg 3.
3.4 Apple er berettiget til følgende provisioner som følge af tjenesterne som Din agent og/eller
kommissionær i henhold til Tillæg 3:
Ved salg af Brugerdefinerede applikationer til Brugerdefinerede appdistributionskunder er Apple berettiget
til en provision svarende til tredive procent (30 %) af alle priser, der betales af hver kunde til kundedistribution.
Udelukkende til automatisk fornyelse af abonnementskøb foretaget af kunder, der har optjent mere end et års
betalt abonnementstjeneste inden for en Abonnementsgruppe (som defineret nedenfor), og uanset eventuelle
Afdragsfri opbevaringsperioder eller Udvidede forlængelsesperioder har Apple ret til en provision svarende til
15 % (femten procent) af alle priser, som hver Slutbruger betaler for hver efterfølgende fornyelse. Afdragsfri
opbevaringsperiode er perioden mellem afslutningen af en kundes abonnement (f.eks. pga. opsigelse eller
manglende betaling) og begyndelsen af en ny abonnementsperiode inden for samme Abonnementsgruppe,
forudsat at en sådan periode ikke overstiger 60 dage, med forbehold for ændringer. Udvidet
forlængelsesperiode henviser til den tid, som Du forlænger fornyelsesdatoen med for kundens abonnement
uden ekstra omkostninger. Med henblik på at fastlægge de provisioner, som Apple er berettiget til i henhold
til Afsnit 3.4, udgør de priser, der skal betales af Brugerdefinerede appdistributionskunder, nettobeløbet efter
alle opkrævede skatter, jf. Afsnit 3.2 i dette Tillæg 3.
Medmindre andet er bestemt i Afsnit 3.2 i dette Tillæg 3, er Apple berettiget til de provisioner, der er
specificeret i Afsnit 3.4 heraf uden nedsættelse for eventuelle skatter eller andre offentlige afgifter, herunder
alle skatter eller andre, lignende forpligtelser for Dig, Apple eller enhver Brugerdefineret appdistributionskunde
i forbindelse med levering eller brug af Brugerdefinerede applikationer. Apple er ikke berettiget til provision
for salg af Licenserede applikationer udviklet af Apple selv.
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3.5 Ved opkrævning af beløb fra en Kunde af Distribution af Brugerdefinerede applikationer som prisen
for en Brugerdefineret applikation, der leveres til førnævnte Kunde, fratrækker Apple det fulde provisionsbeløb
for den Brugerdefinerede applikation samt eventuelle afgifter, der opkræves af Apple i henhold til Afsnit 3.2
og 3.4 heri, og overfører Dig eller, alt efter omstændighederne, udsteder kredit til Dig beløbende til den
resterende del af disse priser i henhold til Apples standardforretningspraksis, herunder følgende: overførsler (i)
foretages kun i form af bankoverførsler, (ii) er underlagt en minimumsgrænse for månedligt overførselsbeløb,
(iii) kræver, at Du leverer visse overførselsrelaterede oplysninger på App Store Connect-webstedet, og (iv)
i henhold af foregående krav foretages senest 45 (femogfyrre) dage efter udgangen af den månedlige periode,
hvor det tilsvarende beløb blev modtaget af Apple fra Slutbrugeren. Senest 45 (femogfyrre) dage efter
afslutningen af hver månedlig periode tilbyder Apple Dig via App Store Connect-webstedet en salgsrapport,
som er tilstrækkelig detaljeret til at kunne identificere de Brugerdefinerede applikationer, der er solgt i
førnævnte månedlige periode, og det samlede beløb, som Apple overfører til Dig. Du anerkender hermed, at
Apple er berettiget til en provision i henhold til Afsnit 3.5 ved levering af enhver Indholdskode til enhver Kunde
af Distribution af Brugerdefinerede applikationer, selv om Apple ikke er i stand til at opkræve prisen for den
Brugerdefinerede applikation fra førnævnte Kunde. I tilfælde af, at købsprisen, som Apple modtager fra en
Brugerdefineret appdistributionskunde for enhver Brugerdefineret applikation, er i en anden valuta end den
overførselsvaluta, der er aftalt mellem Apple og Dig, konverteres købsprisen for den tilpassede applikation til
overførselsvalutaen, og det beløb, som Apple skal overføre til Dig, bestemmes i overensstemmelse med
en valutakurs, der er fastlagt for leveringsperioden, som det fremgår i App Store Connect-værktøjet, som
opdateres fra tid til anden i henhold til Afsnit 3.1 i dette Tillæg 3. I App Store Connect giver Apple måske
mulighed for at angive en primær valuta til den bankkonto, Du har angivet til modtagelse af overførsler
("Angivet valuta"). Apple får muligvis Apples pengeinstitut til at konvertere alle overførsler i andre valuta til den
angivne valuta, inden pengene overføres til Dig. Du accepterer, at eventuelle resulterende kursdifferencer eller
gebyrer, der opkræves af Apples pengeinstitut, må fratrækkes sådanne overførsler. Du hæfter fortsat for
eventuelle gebyrer (f.eks. overførselsgebyrer), der opkræves af Dit pengeinstitut eller eventuelle
mellemliggende pengeinstitutter mellem Dit og Apples pengeinstitut.
3.6 I tilfælde af, at Apples kommission eller en pris, der betales af en Brugerdefineret appdistributionskunde
for en Brugerdefineret applikationer, er underlagt (i) enhver kildeskat eller lignende skat; eller (ii) afgift på salg,
brug, varer og tjenester, merværdi eller anden skat eller afgift, der ikke opkræves af Apple i henhold til Afsnit
3.2 heri; eller (iii) enhver anden skat eller anden offentlig afgift af enhver art, skal det fulde beløb for skatten
eller afgiften udelukkende være for Din konto og reducerer ikke den provision, som Apple er berettiget
til i henhold til dette Tillæg 3.
3.7 I tilfælde af, at en overførsel foretaget af Apple til Dig er omfattet af kildeskat eller lignende afgift,
gælder det fulde beløb for denne kildeskat eller lignende udelukkende Din konto og reducerer ikke den
provision, som Apple er berettiget til på den pågældende transaktion. Hvis Apple med rimelighed mener, at en
sådan afgift forfalder, trækker Apple det fulde beløb af en sådan kildeskat eller lignende afgift fra det forfaldne
bruttobeløb til Dig og betaler det fulde tilbageholdte beløb til de relevante skattemyndigheder. Apple pålægger
kun nedsat kildeskat, hvis relevant, i henhold til en gældende indkomstskatteaftale, hvis Du sender
dokumentation herfor til Apple i henhold til indkomstskatteaftalen eller en på anden måde tilfredsstillende
dokumentation for Apple, som er tilstrækkelig til at fastslå Din ret til denne fordel. Efter Din rettidige skriftlige
anmodning til Apple vha. midler, der med rimelighed er angivet af Apple, anvender Apple kommercielt
praktiske bestræbelser på at underrette Dig om størrelsen af Apples betaling af kildeskat eller lignende afgift
til de kompetente skattemyndigheder på Dine vegne. Du holder Apple skadesløs i forhold til alle krav fra alle
relevante skattemyndigheder for alle underbetalinger af sådan tilbageholdelse eller lignende afgifter og
eventuelle sanktioner og/eller renter derpå, herunder og uden begrænsning underbetaling, der kan tilskrives
fejlagtigt krav eller garanti fra Dig om Din ret til eller manglende ret til fordelen ved en nedsat kildeskat.
3.8 Du må tilbyde automatisk fornyelse af abonnementer i udvalgte Områder vha. Køb i app-API'er i henhold
til vilkårene i Tillæg 3, forudsat at:
(a) Funktionen til automatisk fornyelse skal bruges ugentligt, månedligt, hver anden måned, hver tredje måned,
halvårligt eller årligt til priser, Du vælger i App Store Connect-værktøjet. Du kan dog tilbyde mere end den
ene mulighed.
(b) Du videregiver tydeligt og iøjnefaldende følgende oplysninger til brugerne om dit automatisk
fornyende abonnement:
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•
•
•

Titlen på abonnement med automatisk fornyelse, som kan være det samme som produktnavnet i
appen
Abonnementets længde
Abonnementets pris samt pris pr. enhed, hvis relevant

Din Licenserede applikation eller Din Brugerdefinerede applikation indeholder links til Din
Anonymitetspolitik og Dine Vilkår for brug.
(c) Du skal opfylde tilbuddet i hele abonnementsperioden, som markedsført, inklusive enhver faktureringsperiode,
Du godkender, og i tilfælde af at Du overtræder dette Afsnit 3.8 (c) i Tillæg 3, bemyndiger og beder Du hermed
Apple om at refundere til Slutbrugeren det fulde beløb eller enhver del deraf efter Apples eget skøn af den pris, som
Slutbrugeren har betalt for dette abonnement. Faktureringsperioden er den periode, hvor Udviklere accepterer
at levere den pågældende tjeneste gratis til brugere, der ikke tilbagebetaler beløbet i tilfælde af en faktureringsfejl.
I tilfælde af at Apple refunderer sådan et beløb til en Slutbruger, sørger Du for at tilbagebetale Apple eller give Apple
kredit på et beløb svarende til prisen på det pågældende abonnement. Du anerkender, at Apple må udøve sine
rettigheder i henhold til Afsnit 7.3 i dette Tillæg 3 for gentagne overtrædelser af denne bestemmelse.
3.9 Når Du foretager prisændringer på en eksisterende abonnementsartikel, kan Du vælge at beholde den
aktuelle pris for Dine eksisterende kunder ved at angive Din hensigt i App Store Connect-værktøjet. Når Du øger
abonnementsprisen for eksisterende abonnenter i områder, der kræver samtykke fra Slutbrugeren, bliver disse
Slutbrugere bedt om at kontrollere og acceptere den nye pris, ellers deaktiveres funktionen til automatisk fornyelse.
3.10 I det omfang Du annoncerer og sælger abonnementer med automatisk fornyelse i eller uden
for Din Licenserede applikation, gør Du det i henhold til alle gældende love og regulativer.
3.11 Abonnementstjenester købt inden for Brugerdefinerede applikationer skal bruge Køb i appen, hvilket opkræves
via Slutbrugerens iTunes-konto, ikke kontoen for Kunden af Distribution af Brugerdefinerede applikationer.
Ud over at bruge Køb i app-API'en må en Brugerdefineret applikation læse eller afspille indhold
(magasiner, aviser, bøger, lyd, musik, video), der tilbydes uden for den Brugerdefinerede applikation
(såsom via Dit websted), forudsat at Du ikke linker til eller annoncerer eksterne tilbud om dette indhold
i den Brugerdefinerede applikation. Du er ansvarlig for godkendelsesbaseret adgang til indhold, der er
anskaffet uden for den Brugerdefinerede applikation.
3.12 Hvis Din Brugerdefinerede applikation periodevist er indholdsbaseret (f.eks. magasiner og aviser),
må Apple videregive Dig navn, e-mailadresse og postnummer i en Slutbrugers konto, når vedkommende køber
et abonnement med automatisk fornyelse via Køb i app-API'en, forudsat at Slutbrugeren giver samtykker
til levering af data til Dig, samt at Du kun bruger disse data til at annoncere Dine produkter, og da kun i nøje
overensstemmelse med Din offentligt tilgængelige Anonymitetspolitik, som der også foreligger en kopi
af til godkendelse i Din Brugerdefinerede applikation. Du er berettiget til at tilbyde gratis forlængelse
af abonnementet, hvis brugeren accepterer at sende førnævnte data.
4.

Ejerskab og Slutbrugerlicens

4.1
Parterne anerkender, at Apple ikke opnår nogen ejerandel i nogen af de Licenserede applikationer
eller Oplysninger om licenseret applikation, og at ret og tabsrisiko samt ansvar for og kontrol over de
Brugerdefinerede applikationer til enhver tid forbliver hos Dig. Apple undlader at bruge nogen af de
Brugerdefinerede applikationer eller Oplysninger om Brugerdefineret applikation til noget formål eller
på nogen anden måde end som specifikt tilladt eller Tillæg 3.
4.2 Du kan levere til Apple Din egen EULA for enhver Brugerdefineret applikation på det tidspunkt, Du
leverer den tilpassede applikation til Apple, i overensstemmelse med Afsnit 2.1 i dette Tillæg 3; forudsat dog,
at Din EULA skal indeholde og muligvis ikke være i strid med minimumsvilkårene og betingelserne specificeret
i Bilag E til dette Tillæg 3 og skal overholde alle gældende love i USA. Apple giver hver Slutbruger, som Apple
giver adgang til enhver Brugerdefineret applikation, mulighed for at gennemgå Din EULA (hvis nogen) på det
tidspunkt, hvor Apple leverer den Brugerdefinerede applikation til Slutbrugeren, og Apple underretter desuden
Slutbrugeren om, at brug af den Brugerdefinerede applikation er underlagt eventuelle vilkår og betingelser i Din
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EULA. I tilfælde af at Du ikke vedlægger Din egen EULA til nogen Brugerdefineret applikation til Apple,
anerkender Du, at hver Slutbrugers anvendelse af den Brugerdefinerede applikation er underlagt Apples
standard-EULA (som indgår i App Store-tjenestevilkårene).
4.3 Du anerkender hermed, at EULA'en for hver af de Brugerdefinerede applikationer udelukkende gælder
mellem Dig og Slutbrugeren og overholder gældende lovgivning, amt at Apple hverken er ansvarlig for eller
hæfter for noget erstatningsansvar i forbindelse med nogen EULA eller Din eller en Slutbrugers misligholdelse
af nogen af vilkårene og betingelserne i nogen EULA.
5.

Indholdsbegrænsninger og softwarebedømmelse

5.1
Du garanterer, at: (a) Du har ret til at indgå denne Aftale, til at reproducere og distribuere hver af
de Brugerdefinerede applikationer og at give Apple tilladelse til at tillade Slutbrugere at downloade og bruge
hver af de Brugerdefinerede applikationer gennem det Brugerdefinerede appdistributionssted, (b) ingen af
de Brugerdefinerede applikationer eller Apples eller Slutbrugernes tilladte brug af disse Brugerdefinerede
applikationer, krænker eller krænker nogen patent, copyright, varemærke, forretningshemmelighed eller anden
intellektuel ejendomsret eller kontraktlige rettigheder tilhørende nogen anden person, firma, firma eller anden
enhed og at Du ikke sender de Brugerdefinerede applikationer til Apple på vegne af en eller flere tredjeparter
bortset fra licensbevilling fra en eller flere Brugerdefinerede appdistributionskunder ; (c) hver af de
Brugerdefinerede applikationer er godkendt til distribution, salg og anvendelse i, eksport til og import til
hvert af de områder, der er udpeget af Dig i henhold til Afsnit 2.1 i dette Tillæg 3, i overensstemmelse med
lovgivningen i disse områder og alle gældende eksport-/importbestemmelser (d) ingen af Brugerdefinerede
applikationer indeholder noget uanstændigt, stødende eller andet materiale, der er forbudt eller begrænset i
henhold til lovene eller reglerne i et af de områder, Du befinder Dig i, i henhold til Afsnit 2.1 i dette Tillæg 3;
(e) alle oplysninger, Du har givet ved hjælp af App Store Connect-værktøjet, herunder alle oplysninger, der
vedrører de Brugerdefinerede applikationer, er korrekte, og at hvis sådanne oplysninger ophører med at være
korrekte, vil Du straks opdatere dem til at være korrekte ved hjælp af App Store Connect værktøj; og (f) hvis
der opstår en tvist om indholdet af Dine Brugerdefinerede applikationer eller brug af Din intellektuelle
ejendomsret i forbindelse med det Brugerdefinerede appdistributionssted, accepterer Du at tillade Apple
at dele Dine kontaktoplysninger med den part, der indgiver en sådan tvist, og følge Apples app-tvistproces
på et ikke-eksklusivt grundlag og uden nogen part, der frafalder sine juridiske rettigheder.
5.2 Du bruger softwarebedømmelsesværktøjet som angivet i App Store Connect til at levere oplysninger
om alle Brugerdefinerede applikationer, fra Dig i forbindelse med markedsføring og opfyldelse af Apple via
webstedet til Distribution af Brugerdefinerede applikationer i henhold til Tillæg 3 mhp. at bedømme hver
Brugerdefineret applikation. I forbindelse med at bedømme de Brugerdefinerede applikationer gør Du Dit
bedste for at levere korrekte og fuldstændige oplysninger om indholdet af den Brugerdefinerede applikation
vha. softwarebedømmelsesværktøjet. Du anerkender, at Apple har tillid til: (i) Din gode tro og omhu mht.
nøjagtigt og fuldstændigt at levere de anmodede oplysninger for alle Brugerdefinerede applikationer og (ii)
Dine garantier i henhold til Afsnit 5.1 ovenfor i forhold til at gøre den Brugerdefinerede applikation tilgængelig
til download af Slutbrugere i alle de områder, Du har angivet i førnævnte stykke. Ydermere tillader Du Apple
at rette bedømmelsen af alle Dine Brugerdefinerede applikationer, som er blevet fejlagtigt bedømt,
og Du accepterer en sådan tilrettet bedømmelse.
5.3 I tilfælde af at et område, som Du har angivet i medfør af , kræver godkendelse eller bedømmelse af en
Brugerdefineret applikation fra en offentlig myndighed eller brancheorganisation som en betingelse for
distribution, salg og/eller brug af den Brugerdefinerede applikation, anerkender Du, at Apple er berettiget til at
undlade at tilbyde Kunder af Distribution af Brugerdefinerede applikationer at købe den Brugerdefinerede
applikation og/eller Slutbrugere at downloade applikationen i det pågældende område via webstedet til
Distribution af Brugerdefinerede applikationer.
5.4 Brugerdefinerede applikationer, der er tiltænkt eller på anden måde appellerer til børn, og som opfordrer
børn til at foretage køb (herunder og uden begrænsning gennem sætninger som "køb nu" eller "opgrader nu")
eller overtale voksne til at foretage køb for dem, bør ikke tilbydes i noget Område, der har dømt sådan
markedsføringspraksis ulovlig. Du accepterer udtrykkeligt at tage det fulde ansvar for, at Dine Brugerdefinerede
applikationer overholder gældende lovgivning i henhold til Afsnit 5.1 (c) i dette Tillæg 3, herunder og uden
begrænsning love om forbrugerbeskyttelse, markedsføring og spil. Du kan få flere oplysninger om juridiske krav
for områder inden for EU på http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_en.htm.
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6.

Ansvar og hæftelse

6.1
Apple er ikke ansvarlig for nogen Slutbrugers installation og/eller brug af nogen af de Brugerdefinerede
applikationer. Du er eneansvarlig for alle produktgarantier, assistance til Slutbrugere og produktsupport
i forhold til alle Brugerdefinerede applikationer.
6.2 Du er eneansvarlig for, og Apple er på ingen måde ansvarlig i forhold til krav, søgsmål, erstatningsansvar,
tab, skader, omkostninger og udgifter, der skyldes eller kan tilskrives de Brugerdefinerede applikationer og/eller
enhver Slutbrugers anvendelse af de Brugerdefinerede applikationer, herunder og uden begrænsning: (i) krav
om garantibrud, uanset om det er specificeret i EULA'en eller fastlagt i henhold til gældende lovgivning, (ii)
hæftelse i forbindelse med produktansvar og (iii) krav om, at en eller flere af de Brugerdefinerede applikationer
og/eller Slutbrugerens besiddelse eller brug af samme krænker tredjeparts ophavsret eller andre intellektuel
ejendomsrettigheder.
6.3 I tilfælde af at Apple modtager en meddelelse eller et krav fra en Slutbruger om, at: (i) Slutbrugeren
ønsker at opsige sin licens til en af de Brugerdefinerede applikationer inden for 90 (halvfems) dage fra
Slutbrugerens dato for download af den Brugerdefinerede applikation eller slutningen af det abonnement med
automatisk fornyelse, der tilbydes i henhold til Afsnit 3.8, hvis denne periode er mindre end 90 (halvfems)
dage, eller (ii) en Brugerdefineret applikation ikke overholder Dine specifikationer eller Din produktgaranti eller
kravene i gældende lovgivning, må Apple tilbagebetale Kunden af Distribution af Brugerdefinerede
applikationer og/eller Slutbrugeren det fulde beløb af den pris, som vedkommende har betalt for den
Brugerdefinerede applikation. I tilfælde af at Apple refunderer en sådan pris til en Slutbruger, skal Du
tilbagebetale eller give Apple en kredit for et beløb svarende til prisen for den Brugerdefinerede applikation.
I tilfælde af at Apple modtager en meddelelse eller et krav fra en betalingsudbyder om, at en Slutbruger har
fået refusion for en Licenseret applikation, tilbagebetaler Du Apple eller giver Apple kredit svarende til et beløb
på prisen for den Licenserede applikation.
7.

Ophør

7.1
Dette Tillæg 3 og alle Apples forpligtelser i henhold hertil ophører ved udløb eller ophør af Aftalen.
Uanset sådan et ophør er Apple berettiget til: (i) alle provisioner på alle Indholdskoder, der kan indløses
til kopier af Brugerdefinerede applikationer til Kunder af Distribution af Brugerdefinerede applikationer
før ophørsdatoen (herunder udfasningsperioden som angivet i Afsnit 1.4 heri), og (ii) tilbagebetaling fra
Dig af refusioner, som Apple har betalt til Kunder og/eller Slutbrugere af Distribution af Brugerdefinerede
applikationer, uanset om det er før eller efter ophørsdatoen i henhold til Afsnit 6.3 i dette Tillæg 3. Når
Aftalen opsiges, kan Apple tilbageholde alle betalinger, der skal betales til Dig, i en periode, som Apple finder,
er rimelig for at beregne og udligne refusioner for Brugerdefineret appdistribution og/eller Slutbruger. Hvis
Apple på et hvilket som helst tidspunkt vurderer eller har mistanke om, at Du eller nogen udviklere, som Du
er tilknyttet, har engageret sig i, eller opmuntret eller deltaget med andre udviklere til at engagere sig i enhver
mistænkelig, vildledende, svigagtig, upassende, ulovlig eller uærlig handling eller undladelse, kan Apple
tilbageholde betalinger til Dig eller sådanne andre udviklere.
7.2
I tilfælde af, at Du ikke længere har den juridiske ret til at distribuere de Brugerdefinerede applikationer eller
tillade Apple at give Slutbrugere adgang til Brugerdefinerede applikationer i henhold til Tillæg 3, underretter Du
straks Apple og trækker de Brugerdefinerede applikationer fra webstedet til Distribution af Brugerdefinerede
applikationer tilbage vha. værktøjerne i App Store Connect-værktøjet, dog forudsat, at en sådan tilbagetrækning
fra Dig i henhold til Afsnit 7.2 ikke fritager Dig for Dine forpligtelser over for Apple i henhold til Tillæg 3 eller ethvert
ansvar over for Apple og/eller enhver Slutbruger mht. disse Brugerdefinerede applikationer.
7.3 Apple forbeholder sig retten til at ophøre med at markedsføre, tilbyde og tillade køb af Brugerdefineret
appdistributionskunder og download af Slutbrugere af Brugerdefinerede applikationer til enhver tid med eller
uden grund ved at varsle Dig om ophøret. Uden at begrænse det generelle i dette Afsnit 7.3 anerkender Du,
at Apple må indstille markedsføringen og Slutbrugeres tilladelse til at downloade nogle eller alle de
Brugerdefinerede applikationer, hvis Apple med rimelighed mener, at: (i) disse Brugerdefinerede applikationer
er ikke godkendt til eksport til et eller flere af de områder, der er anført på Bilag A, i overensstemmelse med
eksportadministrationsbestemmelserne; (ii) disse Brugerdefinerede applikationer og/eller enhver Slutbrugeres
besiddelse og/eller brug af disse Brugerdefinerede applikationer, krænker nogen tredjeparts patenter,
ophavsret, varemærke, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder; (iii)
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distribution, salg og/eller brug af disse Brugerdefinerede applikationer overtræder enhver gældende lov i
ethvert område, Du har udpeget i henhold til Afsnit 2.1 i dette Tillæg 3; (iv) Du har overtrådt vilkårene i Aftalen,
dette Tillæg 3 eller anden dokumentation, herunder uden begrænsning retningslinjerne for gennemgang
af app; eller (v) Dine Brugerdefinerede applikationer er i strid med Afsnit 5.4 i dette Tillæg 3, herunder
uden begrænsning efter varsel fra en regulator om en påstået overtrædelse; eller (vi) Du eller nogen, der
repræsenterer Dig eller Din virksomhed, er underlagt sanktioner i et område, som Apple driver forretning
i. Hvis Apple vælger at indstille markedsføringen og tilladelsen af download af Brugerdefinerede applikationer
i henhold til Afsnit 7.3, fritager det Dig ikke for Dine forpligtelser i henhold til Tillæg 3.
7.4 Du kan når som helst og af en hvilken som helst årsag trække ethvert eller alle Brugerdefinerede
applikationer fra Custom App Distribution Site ved hjælp af værktøjerne på App Store Connect-webstedet,
bortset fra at Du med hensyn til Dine Slutbrugere hermed bemyndiger og instruerer Apple til at opfylde alle
udestående anmodninger om indløsning af indholdskode fra Slutbrugere og at opfylde Afsnit 1.2 (b), (c)
og (d) i dette Tillæg 3, som skal overleve opsigelsen eller udløbet af Aftalen, medmindre Du angiver andet
i henhold til Afsnit 5.1 og 7.2 i dette Tillæg 3.
8.

Juridiske konsekvenser

Forholdet mellem Dig og Apple, der er etableret i henhold til Tillæg 3, kan have vigtige juridiske og/eller
afgiftsmæssige konsekvenser for Dig. Du anerkender, at det er Dit ansvar at konsultere Dine egne
advokater og skatterådgivere mht. juridiske og skattemæssige forpligtelser i henhold til nærværende.
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