
Forretningsvilkår hjemmeside løsninger 

Priser 

Alle priser er ekskl. moms. Faktura fremsendes via post eller e-mail. 

Betalingsbetingelser er 8 bankdage fra faktureringsdato. Ved betaling efter forfald debiteres: 2 % pr. 

påbegyndt måned, dog min. 150,- kr. pr. rykkerskrivelse. Faktureringsperioder, betalingsperioder samt priser, 

specifikationer og betingelser kan ændres uden varsel. 

 

Ansvar 

Graphic Solutions udfører registrering af domæne, webhotel, opsætning af e-mail konti, 

søgemaskineoptimering, Google annoncering m.v. i kundens navn. Graphic Solutions har intet ansvar 

overfor tredjepart og eventuelle driftsforstyrrelser hos tredjepart ligger udenfor Graphic Solution’s 

ansvarsområde. Aftaler indgået med tredjepart gennem Graphic Solutions sker efter tredjeparts gældende 

betingelser, og Graphic Solutions er ikke ansvarlig for overholdelse heraf. 

Graphic Solutions står inde for, at det leverede opfylder de aftalte leverancer/ydelser mellem Graphic 

Solutions og kunden. Såfremt tredjepart ændrer i sine produkter, hvilket medfører, at Graphic Solutions 's 

leverede vare ikke længere lever op til forventningerne, er Graphic Solutions uden ansvar for dette. 

Kunden er forpligtiget til at overholde dansk og international lovgivning, samt til ikke at krænke tredjeparts 

materiale m.v. på webhotel, hjemmeside eller i andet design, samt ved registreringer af domænenavne. 

Kunden er selv ansvarlig over for tekst, billeder mv. på de leverede internetløsninger (hjemmesider) mv. og 

skal til enhver tid sikre, at dette ikke krænker tredjeparts rettigheder samt overholder gældende regler vedr. 

copyright mv. 

 

Opgaver 

Skriftlige aftaler mellem Graphic Solutions og kunden (herunder via e-mail) betragtes som bindende, hvis 

disse ikke er skriftligt opsagt senest 2 dage efter aftalens indgåelse. Opsiges kontrakten efter denne dato, vil 

det på kontrakten angivne samlede beløb blive helt eller delvist opkrævet. En mundtlig aftale om levering 

sker efter samme regler som skriftlige. 

Priserne er bl.a. baseret på, at alt materiale leveres korrekt og i brugbar kvalitet fra kunden til Graphic 

Solutions. Dette betyder, at alt tekst- og billedmateriale leveres elektronisk i en stand, som er tilsvarende 

kundens ønsker, medmindre andet er aftalt. Når en designopgave er løst, vil kunden få mulighed for 

korrekturrettelser jf. opgavens specifikke aftale. Dette skal ske inden 8 dage efter opgavens levering. 

Herefter betragtes opgaven som godkendt fra kunden. Graphic Solutions er berettiget til at stoppe alle 

ydelser m.v. uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår 

betalingsstandsning, konkurs eller hvis Graphic Solutions 's betingelser, kontrakter eller betalinger ikke 

overholdes. 

 

 

 



Opsigelse 

Opsigelse af indgåede aftaler herunder web-hotel mv. skal ske skriftligt (evt. via mail) med mindst 3 

måneders varsel før aftalens udløb. I modsat fald fortsætter den indgåede aftale, og kunden er forpligtiget til 

at betale det fulde beløb for den kommende periode. 

 

Rettigheder 

Graphic Solutions bevarer alle rettigheder til software og lignende, som udvikles eller anvendes af Graphic 

Solutions i forbindelse med de aftalte leverancer. Alle rettigheder til data, der tilvejebringes af kunden, 

tilhører kunden eller tredjepart. 

Kunden giver Graphic Solutions ret til at bruge kundens navn, logo, reference og løsninger i 

markedsføringsøjemed. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Graphic Solutions sig 

endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. I disse tilfælde vil Graphic 

Solutions være underlagt en tavshedspligt overfor tredjepart. 

Graphic Solutions er frit stillet til at vælge og skifte samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og 

produkter 

 

 

 


