Vilkår og betingelser ved brug af A-Datas hjemmesideløsning
Gældende pr. 15. juli 2015 for A-Data A/S, herefter benævnt A-Data
1.
Aftalens indgåelse
Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved skriftlig accept af tilbud eller via emailkorrespondance. I forbindelse med indgåelse af aftale skal dato for levering af indhold
til hjemmesiden fastsættes.
2.
Domæneregistrering
Ved domænebestilling er det kundens ansvar at sikre sig, at domænenavnet ikke krænker
tredjeparts navne, varemærkerettigheder, immaterielle rettigheder eller strider mod dansk
lovgivning.
Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales
registreringsgebyret ikke til kunden. A-Data vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet,
såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt A-Data selv foretager fejlbestilling
af et domænenavn, vil A-Data enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde
registrering af andet domænenavn.
Domæner købt gennem A-Data fornyes automatisk årligt via A-Datas anvendte registrator.
Har kunden selv foretaget domæneregistrering, er denne selv ansvarlig for fornyelse.
3.
Indhold
A-Data forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig standard-hjemmeside, såfremt
relevant materiale ikke er fremsendt inden aftalt dato.
Det er ikke tilladt at have nogen form for erotisk, pornografisk eller kontroversielt
materiale liggende på A-Datas servere eller netværk. A-Data undersøger jævnligt servere
for kompromitterende aktivitet og er i ethvert henseende suveræne i definitionen af,
hvorvidt materialet er kontroversielt. A-Data kan lukke hjemmesiden uden varsel, såfremt
indholdet overtræder betingelserne.
4.
Ophavsret
A-Data har ophavsret til det grafiske layout af hjemmesiden. Anvendelse eller eftergørelse
af layout eller grafiske delementer uden A-Datas samtykke er forbudt. Billeder leveret af AData må ikke anvendes i andre henseender.
Det er kundens ansvar at sikre sig tilladelse til at benytte tredjeparts billeder, grafik og
andet indhold på hjemmesiden.
5.
Drift og sikkerhed
A-Data tilstræber, at hjemmesiden er i drift 24 timer i døgnet året rundt. A-Data er
berettiget til at afbryde driften ved særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og
opdatering.
A-Data gør opmærksom på, at åbning af vedhæftede filer altid udgør en risiko for inficering
af hardware og software med virus. A-Data kan ikke drages til ansvar for skader og tab som
følge heraf.
6.
Priser
Jf. punkt 2 fornyes domænet årligt og faktureres efter gældende priser. Service- og
vedligeholdelsesabonnement faktureres pr. kvartal.
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7.
Hosting, vedligeholdelse og support
Abonnement på hosting, vedligeholdelse og support er obligatorisk ved køb af
hjemmeside-løsning fra A-Data. Supporten omfatter let vejledning i brug af hjemmesiden
og hjælp til simple ændringer i indhold.
Såfremt A-Data skal reetablere hjemmesiden helt eller delvist pga. fejlredigering fra
kundens side, faktureres efter anvendt tidsforbrug.

8.
Opsigelse
Opsigelse af domæne og/eller service- og vedligeholdelsesabonnement skal foretages
skriftligt og skal ske til udgangen af et kvartal.
Den årlige domænefornyelse refunderes ikke, selvom domænet opsiges før periodens
ophør. Kunden er selv ansvarlig for eventuel overdragelse af domænet.
A-Data forbeholder sig ret til at opsige abonnementet med 12 måneders varsel.
9.
Force majeure
Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås
forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder brand, ekstreme vejrforhold eller
lignende.

10. Ændringer i betingelser
A-Data forbeholder sig ret til løbende at ændre de i ovenstående gældende betingelser
med én måneds varsel.
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