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Salgsbetingelser vedr. annoncering 
 
Gældende for bannerannoncering, nyhedsbreve og erhvervskontakt databasen: 
 
1. Formålet med aftalebetemmelserne 
2. Løbetid, genforhandling og ændringer 
3. Betalingsbetingelser 
4. Annocørens forpligtelser 
5. East-X-Net's forpligtelser 
6. Afrapportering og statistik 
7. Sikkerhed og ansvar 
8. Tavshedspligt 
9. Ejendomsrettigheder 
10. Reklamationer 
11.  Opsigelse og ophør 
12. Lovvalg, tvistløsning og ugyldighed 
 
1. Formålet med aftalebestemmelserne 
Disse bestemmelser kontrakt finder anvendelse mellem East-X-Net og annoncøren.  
Formålet er at fastlægge parternes indbyrdes forpligtelser og retningslinier i forbindelse 
med markedsføring af Kundens produkter via East-X-Net’s internet aktiviteter. 
Nærværende kontrakt skal ses isoleret fra eventuelle øvrige kontrakter indgået mellem 
East-X-Net og annoncøren. 
 
2. Løbetid, genforhandling og ændringer 
Aftaleperioden løber i henhold til faktura. Genforhandling kan påbegyndes ved aftalens 
udløb. Ændringer i eller tillæg til aftalen skal aftales skriftligt mellem parterne.  
 
3. Betalingsbetingelser 
East-X-Net fakturerer i samme uge som kampagnen starter med mindre andet er aftalt 
forfalder betaling kontant. Såfremt beløbet ikke indbetales rettidigt, og 
annonceringsydelsen er igangsat, forbeholder East-X-Net sig ret til ansvarfrit at afbryde 
en kampagne. Dette frigør ikke annoncøren for betaling af den fulde ydelse. 
 
Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes yderligere en rente på 1,5% pr. måned, 
samt et rykkergebyr på kr. 100,00. Annulering af en ordre skal ske skriftligt og være 
modtaget hos East-X-Net senest 2 uger før kampagnestart. Ved senere annulering vil 
annoncøren blive faktureret det fulde beløb. 
 
4. Kundens forpligtelser 
Annoncøren yder East-X-Net betaling for opfyldelsen af denne aftale i henhold til aftale, 
angivet på faktura. Betalingen faktureres efter indgåelsen af denne aftale. Annoncøren  
forpligter sig til at levere reklamemateriale til brug i markedføringen.  
 
 
 
Disse salgsbetingelser er gældende fra 01.08.2004 og indtil ny liste foreligger. Der tages 
forbehold for trykfejl. 
 

 

Videnpark Trekantområdet 
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia 
tlf.: 26-926554 
mail: mail@east-x-net.dk 
web: www.east-x-net.dk 

VidenPortal til Østeuropa 



september , 2004 
Side 2 

 
 
Banner/sponsorat materiale modtages senest 5 dage før start på følgende medier: 
- E-mail. 
- PC diskette. 
- PC CD-ROM. 
 
5. East-X-Net’s forpligtelser 
East-X-Net skal gennemføre markedsføringstiltag i henhold til aftale, angivet på faktura. 
For denne kontrakts gyldighedsperiode giver kunden East-X-Net ret til at anvende 
annoncørens varemærke. East-X-Net forpligter sig til ikke at gøre brug af sådanne 
varemærker, produktkendetegn m.v. på en måde, som skader eller ødelægger deres 
værdi. East-X-Net forpligtes til ikke at anvende links til hjemmesider, hvis indhold kan 
virke anstødeligt eller links til hjemmesider hvis indhold på anden måde kan medvirke til 
at sætte annoncørens varemærke i et dårligt lys. 
 
6. Afrapportering og kvalitetskontrol 
East-X-Net forpligter sig at foretage en skriftlig afrapportering til annoncøren hver den 1. 
i måneden. Kunden har ret til at anvende de indrapporterede data til interne 
forretningsmæssige formål. Annoncøren kan til enhver tid anmode East-X-Net om 
afgivelse af supplerende oplysninger vedrørende markedsføringen.  
 
Vores bannersystem giver mulighed for at måle, hvor mange der klikker sig ind på 
hjemmesiden/ kampagnesiden i forhold til, hvor mange der ser banneret. Det er således 
muligt at følge annonceringen i detaljer. 
 
Det er muligt at få information om: 
 
- Antal visninger af banneret generelt 
- Antal klik pr. banner. 
 
Statistikken fremsendes via e-mail månedligt.   
 
7. Sikkerhed og ansvar 
East-X-Net er forpligtet til at indføre og opretholde nødvendige tekniske og 
handelsmæssige sikkerhedsforanstaltninger vedr. internet aktiviteterne. Det er  
East-X-Net’s ansvar at have en ansvarsfraskrivelsesklausul på hjemmesiden, hvor bl.a. 
ansvaret for fejlagtige informationer fraskrives. Annoncøren kan ikke pådrage sig ansvar 
for indhold på East-X-Net’s hjemmeside.  
 
I tilfælde af tekniske problemer hos East-X-Net eller leverandører, så kontaktes 
annoncøren. Aftalt løbetid vil blive forlænget med den afbrudt periode. East-X-Net kan 
ikke gøres økonomisk ansvarlig for tekniske problemer, men er forpligtet til at finde en 
løsning hurtigst muligt.  
 
East-X-Net påtager sig intet ansvar for eventuelle skader påført ved annoncering eller 
databaseregistrering på East-X-Net. Et erstatingskrav vil aldrig kunne overstige det 
fakturerede beløb. 
 
East-X-Net giver ingen garanti for annonceringseffekt. 
 
Der må ikke indsættes annoncer på sitet i anden persons navn. Ulovligt materiale eller 
ulovlig tekst af enhver art vil blive slettet uden varsel. East-X-Net tager ikke ansvaret for 
annoncernes indhold. Ej heller for 3. parts intentioner med annoncering eller budskaber i 
almindelighed. East-X-Net deltager ikke i distribution af anstødeligt materiale, og 
samarbejder derfor ikke med sites som omhandler erotik, koder, racistisk materiale og 
andet som rimeligvis kan virke anstødeligt. 
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8. Tavshedspligt 
Parterne samt deres personale og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med 
hensyn til enhver oplysning om den anden parts forretningshemmeligheder, 
forretningskoncepter og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved 
forberedelse, indgåelse og opfyldelse af denne kontrakt. Tavshedspligten omfatter dog 
ikke videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede part, videregivelse, der 
kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og videregivelse til 
brug for løsning af en konflikt mellem parterne. 
 
9. Ejendomsrettigheder 
De af denne kontrakt omfattede varemærker, typebetegnelser, særlige kendetegn, er 
annoncørens ejendomsret, og vedbliver at være det, efter denne kontrakts ophør. 
Leveret reklamemateriale er og vedbliver ligeledes annoncørens ejendom. 
 
10. Reklamationer 
Reklamationer skal fremsendes senest 5 dage efter annonceringsydelsen er 
indrykket/on-line. Fejl og mangler , som ikke skyldes annoncøren – eller dennes 
reklamebureau – kan afhjælpes med genindrykning eller ved forholdvis kreditering af 
ydelsens pris. 
 
11. Opsigelse og ophør 
I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse, kan kontrakten opsiges med 
øjeblikkelig virkning. Ved væsentlig misligholdelse forstås at der opstår sådanne 
omstændigheder, der viser sig at umuliggøre eller i alvorlig grad true aftalens 
gennemførelse, eller som medfører betydelig forstyrrelse af det forretningsmæssige 
grundlag for aftalen, hvor den ene part i sit hverv groft tilsidesætter sine forpligtelser 
overfor den anden part. Den forudrettede part kan søge erstatning i henhold til 
gældende dansk lovgivning. Ved denne kontrakts ophør skal East-X-Net tilbagelevere 
alt reklamemateriale og andre dokumenter, som er blevet overdraget denne af 
annoncøren. Annoncøren skal endvidere returnere reklamematerialer, som tilhører  
East-X-Net. East-X-Net kan ikke gøres ansvarlig for nedlukning af aktiviteter, som kan 
medføre ophør. 
 
12. Lovvalg,  tvistløsning og ugyldighed  
Aftalen er underlagt dansk lov. Værneting i sagsøgtes retskreds. Såfremt en eller flere 
bestemmelser i salgsbetingelserne kendes ugyldige, skal ingen af de øvrige 
betingelsers gyldighed påvirkes eller forringes heraf. 
 
 
 


