
 

 
DelphiTest GmbH 
Salurner Str. 22 
A-6330 Kufstein 
Austria 
Phone +43 5372 22043 
info@delphitest.com 
www.delphitest.com 

 

 

 

Forretningsbetingelserne for DelphiTest GmbH 
 
Artikel 1 - Introduktion 
1. DelphiTest tilbyder adskillige genetiske analyser, heriblandt faderskabsteste såvel som teste til 
at fastslå familieslægtsskab. 
2. Klienten ønsker at DelphiTest udfører en genetisk analyse, fx for at fastslå faderskab eller 
familieslægtsskab baseret på mundvæske eller andre DNA prøver som bliver leveret til DelphiTest. 
 
Artikel 2 – Aftale om skadesløshed 
Det er klientens ansvar at sikre at bestilling af en analyse fra DelphiTest på ingen måde skader 
nogen tredje part. 
Klienten forsikrer DelphiTest at alle prøver der er blevet leveret enten er hans/hendes egne prøver 
eller stammer fra en lovlig mindreårig. Hvis de er fra en mindreårig skal klienten have 
forældremyndighed over den pågældende mindreårige. Klienten forsikrer også DelphiTest om at 
den mindreårige har givet hendes/hans tilsagn (hvis de er gamle nok til at forstår dette). Klienten er 
alene ansvarlig for at holde sig til gældende krav til datasikkerhed og gældende 
sikkerhedsstandarder. 
 
Artikel 3 – Objekter til analysen 
1. DelphiTest sender klienter et prøvetagningssæt til brug ved prøveudtagelsen. Klienten udtager 
prøverne fra testpersonen. Dette kan være mundvæske, blod, hår med rødder, eller andre emner 
som indeholder DNA fra testpersonen. 
Klienten sender disse prøver til DelphiTest. DelphiTest udfører en analyse og sammenligner DNA 
fra testpersonerne. 
2. Resultatet vil blive afrapporteret i et skriftligt certifikat. Resultaterne af bestemte teste, fx 
faderskabsteste eller teste for biologisk slægtsskab viser en bestem sandsynlighed. DelphiTest 
garanterer sandsynligheden baseret på hvilken kvalitet af testen som klienten bestiller. Den 
nøjagtige sandsynlighed afhænger af den pågældende test og beregnes særskilt for hver klient og 
test. 
Så snart beregningen er udført gives testresultatet videre til klienten. 
 
Artikel 4 – Ret til tilbagekaldelse / annulering af ordre 
Klienten har ret til uden begrundelser at annulere hans/hendes ordre indenfor 2 uger efter at have 
underskrevet kontrakten. Annulering skal ske skriftligt per brev, fax eller e-mail. Hvis klienten 
vælger at sende hans/hendes annulering per brev skal poststemplet være indenfor den 2 ugers 
grænse som er angivet ovenfor. 
Der er et annuleringsgebyr på 30.00 euro eller 40.00 US$. Hvis klienten allerede har betalt for 
analysen vil  DelphiTest tilbagebetale den fulde pris fratrukket annuleringsgebyret. Hvis DelphiTest 
allerede er påbegyndt analysen er en annulering ikke længere mulig. 
 
Artikel 5 - Ordren 
Klienten ordrer en analyse ved at benytte ordre formularen og ved at vælge den ydelse han/hun 
ønsker. Analysen udføres når DelphiTest modtager prøverne. Leverings-/behandlingstiden gælder 
fra DelphiTest har modtaget begge dele – prøverne såvel som betaling for testen. 
 
Artikel 6 – Oplysning om testresultaterne 
1. Klienten oplyses om testresultaterne efter at betalingen er modtaget og analysen er blevet 
konkluderet. Resultaterne videregives som angivet af klienten på ordre formularen. 
2. DelphiTest kan muligvis ikke være i stand til at bestemme om modtageren rent faktisk er 
autoriseret til at modtage testoplysningerne. DelphiTest kan derfor ikke holdes ansvarlig.  
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Det er klientens ansvar at sikre at resultaterne ikke gives videre til tredje part. DelphiTest påpeger 
at brug af fax eller e-mail ikke anses for sikkert, og at en uautoriseret tredje part kan måske få 
adgang til resultaterne. 
 
Artikel 7 – Gentagelse af analysen 
1. Hvis prøvematerialet er utilstrækkeligt og ikke muliggør en analyse, oplyser DelphiTest klienten 
om dette og efterspørger en gentagelse af prøven. Afhængig af den nødvendige arbejdsmængde 
vil prøven måske ikke forårsage yderligere omkostninger. 
Hvis der er yderligere omkostninger er disse blevet aftalt før gentagelsen af analysen. 
 2. Hvis gentagelses prøverne også er af dårlig kvalitet og analysen ikke kan udføres, vil alle 
fremtidige prøver blive opkrævet som følger: 129.00 euro eller 199,00 US$. (inkl. moms) per 
testperson. Dette forfalder på forskud. Behandlingstiden begynder så snart gentagelsesprøverne 
er blevet modtaget og efter den yderligere betaling er blevet modtaget, afhængig af hvilken der er 
sidst. 
 
Artikel 8 – Data opbevaring 
DelphiTest ødelægger alle prøver efter at analyserne er konkluderet. DelphiTest opbevarer data 
indtil klienten efterspørger en ødelæggelse af disse. Ødelæggelse af data kan efterspørges 
umiddelbart efter at klienten er blevet oplyst om testresultatet. 
 
Artikel 9 – Brug af resultater som retslige beviser / forklaring af resultater 
1. DelphiTest udfører en privat test for klienten. Resultaterne betragtes almindeligvis ikke som 
retsligt bevis. Derfor kan resultaterne som regel ikke benyttes i retten til at bevise eller udelukke 
faderskab. 
2. Resultaterne er ment som grundlæggende oplysninger kun til klienten. DelphiTest kan ikke sikre 
identiteten af de personer som prøverne er udtaget fra. Resultaterne viser kun det biologiske 
slægtsskab mellem de personer som prøverne rent faktisk stammer fra. Derfor er klienten 
ansvarlig for at levere de rette prøver med den rette identifikation. Klienten er også ansvarlig for at 
sikre at resultaterne tilskrives og videregives til de rette personer. 
3. Hvis De ønske ret til at benytte resultaterne i retten og fremvise dem som retslig bevis, kan 
DelphiTest udtage prøverne i virksomhedens kontor. Klienten kan også vælge at have et vidne til 
stede under udtagelsen af prøverne (fx en læge, sundhedsmedarbejdere, eller 
ungdomsmedarbejdere fra dit socialkontor). 
 
 Artikel 10 – Domsmyndighed 
Domsmyndighed er for alle tvister mellem DelphiTest og klienten, Kufstein, Østrig. 
 
Artikel 11 – Ansvar for skader 
1. DelphiTest er ikke ansvarlig for nogen skader (særlig  legemlig skade, skade på ens helbred, 
krænkelse af personlige rettigheder eller krænkelse af ejendom) hvis disse er forårsaget gennem 
fejlagtig eller ulovlig udtagelse af prøver. Klienten er kun ansvarlig for alle andre skader hvis de er 
forårsaget med hensigt eller ved meget  forsømmelige handlinger. Det begrænsede ansvar som 
DelphiTest har, gælder for alle involverede personer.  
2. DelphiTest er ansvarlig for skader forårsaget af analyser, der med hensigt er ufuldstændige, 
eller negligerede ufuldstændige analyser. Dette indebærer overførsel af falske eller ukomplette 
data. Ansvaret er beløbsmæssigt  begrænset til værdien af den originale betaling for testen. 
Trykfejl eller fejlprint er undtaget fra dette ansvar. 
 
Artikel 12 – Sikkerhedsklausul 
Hvis nogen individuelle artikler i disse forretningsbetingelser er delvist eller helt ukorrekte og ikke 
retsligt bindende, er de tilbageværende artikler stadig gyldige. Den ukorrekte artikel skal overvejes 
erstattet med en artikel som indeholder den oprindelige mening af artiklen og er i den bedste 
økonomiske interesse for begge parter. 
 
Kufstein, January 1st, 2010 


