
Gældende forretningsbetingelser

Rettigheder
Al materiale, der er udarbejdet og leveret af kunden, opretholder kunden ejendomsretten til. Seek4Cars 
A/S har ejendomsretten til software og anden kode udviklet til kundens hjemmeside. Alt design og materiale 
udviklet af Seek4Cars A/S er ligeledes dennes ejendom.

Seek4Cars A/S bestræber sig på, at eventuelle driftsforstyrrelser minimeres mest muligt. I tilfælde af ned-
brud kan Seek4Cars A/S ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab kunden måtte have. 
Driftsforstyrrelser på mere end 1 dag indenfor 1 måned anses som misligholdelse af kontrakten fra Seek-
4Cars A/S.

Ansvarsfraskrivelse
Seek4Cars A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for ukorrekte, unøjagtige eller ufuldstændige angivel-
ser af oplysninger vedr. reservedele eller andet til salg på hjemmesiden eller i Seek4cars A/S systemer. 
Seek4Cars A/S indestår ikke for rigtigheden og/eller nøjagtigheden af oplysninger på reservedele, da Se-
ek4Cars A/S bruger 3. parts integration, og da oplysningerne kun kan ændres hos 3. part. Seek4Cars A/S 
påtager sig intet ansvar af nogen art for skader som sker ved direkte eller indirekte brug af produkter købt 
på hjemmesiden eller via Seek4Cars A/S Systemer.

Ved automatisk integration af nye varenumre, er det kundens ansvar og pligt, selv at kontrollere rigtigheden 
af de publicerede data.

Såfremt en domstol måtte komme frem til, at Seek4cars A/S på nogen måde kan holdes ansvarlig, er Seek-
4Cars A/S ansvar under alle omstændigheder begrænset til den købte reservedels værdi.

Opsigelsesvarsel
Kontrakten kan af begge parter opsiges med 3 måneders forudgående varsel til udløb pr. sidste dag i en 
måned. Ved opsigelse i en forudbetalt abonnementsperiode, vil overskydende beløb blive udbetalt.

Betaling
Løbende driftsomkostninger faktureres årligt forud; - første gang sammen med faktura for oprettelse.

Misligholdelse
Ved overskridelse af betalingsfristen tilskrives rente med 1,5% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på 
kr. 100,00 pr. rykker. Såfremt betaling med tillæg af renter og gebyrer ikke er sket senest 30 dage efter 
betalingen er forfalden, kan Seek4Cars A/S ophæve kontrakten med øjeblikkelig varsel og samtidigt lukke 
ned for alle ydelser til kunden.

Værnetingaftale
Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne i henhold til nærværende kontrakt, skal afgøres ved den 
retskreds, hvor Seek4Cars A/S har hjemsted, hvis afgørelse kan ankes til Vestre Landsret.

Prisregulering
Abonnementets årlige omkostning reguleres 1 gang årligt i januar måned, med stigningen i nettoprisindek-
set pr. 1. oktober (udregnet 12 mdr. bagud) i året forud for opkrævningsåret, - dog min. 3% af foregående 
års abonnement.

Øvrige
Alle priser er ekskl. moms. Kunden må kun vise den type varer og produkter på hjemmesiden der er aftalt 
med Seek4Cars A/S – kunden vil være ansvarlig overfor Seek4Cars A/S for brud herpå.

Vi takker for ordren, der vil få vores største opmærksomhed.
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