Yderligere vilkår for brug af Business Catalyst
Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 17. februar 2012 i sin helhed.
Din brug af Business Catalyst-tjenesterne er underlagt disse yderligere vilkår, som supplerer vilkårene for brug af
Adobe.com (“Vilkår”), der findes på http://www.adobe.com/go/terms_dk. Vilkår med stort begyndelsesbogstav,
der ikke er angivet her, har den samme betydning som angivet i Vilkårene.
1. Beskrivelse af Tjenesterne.
1.1 Vi tilbyder adgang til visse tjenester, funktioner, applikationer og redskaber relateret til websitehosting og
andre webbaserede løsninger. Afhængigt af hvilket abonnement du køber, kan Tjenesterne inkludere (uden
begrænsning) registreringsfunktionalitet, købsfunktionalitet, levering af e-mailmarketingkampagner,
webanalyse, administration af kundeforhold, rapportering og domænenavnsystemtjenester. Nogle Tjenester kan
også være underlagt yderligere vilkår og betingelser. Derudover kan visse valgfri Tjenester blive stillet til
rådighed mod betaling af et ekstra gebyr via en markedsplads efter købet af dit abonnement.
1.2 Vi kan vælge at: (a) nægte at udbyde Tjenesterne til enhver person; (b) bestemme hvilke Tjenester, der kan
videresælges af partnere; og (c) begrænse videresalg af visse Tjenester til udvalgte partnere.
2. Definitioner.
2.1 “Slutbruger” betyder et individ, som interagerer med Tjenesterne, som et resultat af en sådan parts forhold til
eller forbindelse til dig. Hvis du er en webstedsejer (som defineret nedenfor), er en slutbruger et individ, der
bruger dit websted, der hostes via Tjenesterne. Hvis du er en partner (som defineret nedenfor), betyder en
slutbruger: (i) din klient (som defineret nedenfor); og (ii) de personer, der bruger din klients websted, der hostes
via Tjenesterne.
2.2 “Oplysninger” betyder oplysninger om en given person, der kan bruges til at identificere personen.
“Oplysninger om slutbrugeren” betyder oplysninger om en slutbruger, der kan bruges til at identificere
vedkommende.
2.3 “Partner” er det udtryk, vi bruger til at henvise til dig, hvis du har vores tilladelse til at videresælge
Tjenesterne til tredjeparter. Vi omtaler sådanne tredjeparter som dine “klienter”.
2.4 “Webstedsejer” er det udtryk, vi bruger til at henvise til dig, hvis du bruger Tjenesterne på dine egne vegne.
3. Din overholdelse af denne aftale.
Hvert af dine websteder, hvortil vi udbyder tjenester på dine vegne (inklusive dine klienters websteder, hvis du er
en partner), skal indeholde et klart og synligt link til vilkår for brug og en politik om beskyttelse af personlige
oplysninger, der overholder alle gældende love, regler og bestemmelser.
4. Partnerforpligtelser.
Hvis du er en partner, accepterer du følgende yderligere forpligtelser:
4.1 Hvis vi meddeler dig om, at et websted, der hostes via Tjenesterne på vegne af din klient, muligvis rummer
indhold, der krænker en tredjeparts ophavsret, skal du arbejde sammen med din klient for at gøre følgende
inden for 5 dage fra modtagelsen af en sådan meddelelse: (a) fjerne indholdet fra webstedet og sende os en
skriftlig meddelelse om fjernelsen; eller (b) sende os en skriftlig kontrameddelelse. Vi kan vælge at fjerne
indholdet, hvis vi ikke modtager en bekræftelse eller kontrameddelelse inden for disse 5 dage.
4.2 Du har ansvaret for, at dine klienter overholder gældende love i forbindelse med deres brug af Tjenesterne.

4.3 Du vil indhente evt. nødvendige godkendelser fra slutbrugere til, at vi yder Tjenesterne og får adgang til og
behandler slutbrugernes oplysninger.
4.4 Din aftale med hver klient giver os retten til at opnå adgang til, bruge, fjerne eller slette indhold som
beskrevet i denne aftale. I enhver sådan aftale behøver du ikke at nævne Adobe ved navn; du kan henvise til
Adobe som din tjenesteudbyder.
4.5 Du vil reklamere for Tjenesterne. Vi er dog ikke forpligtet til at give dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge
materiale, der kan re-brandes, til at støtte sådanne markedsføringstiltag.
5. Din overholdelse af gældende lovgivning.
Du skal overholde alle gældende lokale, nationale, føderale og internationale love og regler mht. brugen og
(hvis du er en partner) videresalget af Tjenesterne. Den gældende lovgivning kan inkludere regler om
indsamling, brug, afsløring og opbevaring af personlige oplysninger; reklame for produkter og tjeneste;
afsendelse af kommercielle e-mail, sms-beskeder og andre kommunikationer; samt eksport og import. Hvis du
er en partner, har du desuden ansvaret for, at dine slutbrugerklienter overholder gældende lovgivning i
forbindelse med deres brug af Tjenesterne.
6. Kommercielle meddelelser og spam.
Du må ikke direkte eller indirekte bruge Tjenesterne – eller tillade brug af Tjenesterne – til at levere eller
tilvejebringe uønskede kommercielle e-mails eller sms-beskeder. Du har ikke lov til at brug tjenesten til at sende
kommercielle sms-beskeder.
7. Køb.
7.1 Din tilladelse til brug af Tjenesterne forudsætter, at du betaler de relevante gebyrer, der kan variere
afhængigt af, hvilket abonnement du har valgt. Vi er ikke ansvarlige for din manglende mulighed for at opkræve
betalinger fra dine klienter. Vi opkræver gebyrerne for Tjenesterne på købstidspunktet. Dit abonnement fornys
automatisk, indtil du annullerer det. Du kan annullere dit abonnement inden slutningen af
abonnementsperioden. Hvis du gør det, har du adgang til Tjenesterne, indtil slutningen af din
abonnementsperiode. Vi giver dig ikke en refusion eller kredit for evt. ubrugte dele af abonnementet. Prisen kan
ændres ved abonnementsperiodens slutning.
7.2 Hvis du mener, at din faktura er forkert, skal du kontakte os skriftligt inden for 60 dage fra datoen for den
pågældende faktura for at være berettiget til at modtage en justering eller kredit efter vores eget valg.
8. Konti med overskredet betalingsfrist.
8.1 Vi forbeholder os retten til at deaktivere ethvert websted eller andre tjenestefunktioner, vi varetager i
forbindelse med Tjenesterne, hvis betalingsfristen for de relevante gebyrer overskrides med 30 dage. Hvis
gebyrer ikke betales inden for betalingsfristen, vil det udestående beløb blive pålagt 1,0 % rente pr. måned eller
den maksimale rente, der tillades ved lov, alt efter hvad der er lavest, plus alle opkrævningsomkostninger. Vi kan
vælge at trække forfaldne gebyrer (inklusive gebyrer, der ikke er betalt inden for betalingsfristen) på dit
betalingskort.
8.2 Vi kan opkræve et gebyr for genetablering af forbindelsen, hvis din brug af Tjenesterne bringes til ophør eller
sættes i bero, og du senere anmoder om genetablering af forbindelsen. Vi har ingen forpligtelser til at opbevare
dit indhold, og såvel indhold som slutbrugeroplysninger kan risikere at blive uigenkaldeligt slettet, hvis
betalingsfristen for et givet gebyr overskrides med tredive (30) dage eller mere.
8.3 Hvis du bruger Tjenesterne uden beregning, kan vi vælge at annullere eller sætte din adgang i bero til enhver
tid, og vi kan slette dit indhold og evt. slutbrugeroplysninger knyttet til brugen.

9. Kommissioner.
Visse partnere har ret til kommissioner i henhold til den sats og i det format, der defineres i vilkårene for den
plan, du vælger. Kommissioner beregnes ud fra det pågældende fakturabeløb på det tidspunkt, hvor fakturaen
betales. Kommissioner i kontanter kan betales på anmodning via partnerportalen, når det samlede beløb
overstiger USD 500 eller det tilsvarende beløb i den lokale valuta for det abonnement, du vælger. Der gives
afkald på påløbne kommissionsbeløb på mindre end USD 500 i alt, hvis denne aftale annulleres af enhver anden
årsag end vores brud på vilkårene. Vi forbeholder os retten til at ændre procentsatsen for kommissioner og
listepriserne til enhver tid. Sådanne ændringer vil dog først kunne påvirke dine kommissionsberegninger
negativt 60 dage efter meddelelsen om sådanne ændringer.
10. Licens til at bruge Tjenesterne.
10.1 Webstedsejer. Hvis du er en webstedsejer, tildeler vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig ret
til at lade de personer, der identificeres på købstidspunktet, få adgang til og bruge Tjenesterne til jeres egne
interne forretningsformål, såfremt det sker i henhold til disse vilkår.
10.2 Partner. Hvis du er en partner, tildeler vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig ret til at
videresælge Tjenesterne, du køber, såfremt det sker i henhold til disse vilkår.
10.3 Webbureau. Hvis du er en partner, der ejer eller åbner en servicevirksomhed, der har at gøre med
websitedesign, brugeroplevelsesdesign eller søgemaskineoptimering eller markedsføring, giver vi dig et gratis
websted til formålet. Det gratis websted skal bruges udelukkende til at reklamere for dig selv eller din
virksomhed samt de tjenester, du eller virksomheden tilbyder. Du har ikke lov til at:
(a) bruge det gratis websted til andre forretninger end dine egne eller din virksomheds;
(b) sælge eller reklamere for nogen form for varer på webstedet; eller
(c) give eller sælge det gratis websted til en tredjepart.
10.4 Markedsplads. Når du køber Tjenester, der stilles til rådighed via en markedsplads, skal du give tilladelse til
at installere og køre Tjenesterne på dit websted for at kunne bruge Tjenesterne. Efter godkendelsen vil
Tjenesterne blive installeret og stillet til rådighed for dig.
11. Tjenestebegrænsninger og forbrugsgebyrer.
11.1 Visse Tjenester indebærer muligvis begrænsninger, som vi kan ændre fra tid til anden og efter vores eget
skøn. Vi kan opkræve forbrugsgebyrer, hvis du overskrider sådanne begrænsninger. Tjenestebegrænsningerne
kan omfatte (men er ikke begrænset til): (a) antallet af personer tilknyttet dig, der har lov at bruge Tjenesterne;
(b) mængden af lagerplads, CPU-belastning og API-kald, der stilles til din rådighed; (c) mængden af
indkommende trafik til dit eller din klients websted; (d) antallet af marketingmeddelelser i form af e-mail, du må
rundsende pr. måned på dine egne vegne eller på vegne af en klient; og (e) antallet af SMS-beskeder, du eller en
klient har rådighed over. Skulle det ske, at vi ikke meddeler dig om dit overforbrug, har du stadig ansvar for at
betale for det.
11.2 Vi kan pålægge og håndhæve grænser for betalingshastighed (dvs. antallet af transaktioner inden for en
given tidsperiode) og andre af Tjenestens funktioner. Vi kan skride til handling over for et websted ved at
sortliste webstedets IP-adresse.
12. E-mailrundsendelser.
Hvis en Tjeneste omfatter rundsendelse af markedsføringsmeddelelser pr. e-mail, vil sådanne rundsendelser ske
på et vilkårligt tidspunkt i løbet af den specificerede dato for sådanne rundsendelser, og leveringen kan tage op
til 24 timer fra starten af sådanne rundsendelser. Vi kan desuden ikke garantere leveringen af sådanne
rundsendelser af tredjepartsmellemled. Hvis en Tjeneste omfatter advarsler i realtid, vil sådanne advarsler blive

sendt snarest muligt – vi kan dog ikke garantere, at de leveres af tredjepartsudbydere og aggregatorer eller
andre mellemled.
13. Fortsat gyldighed.
Følgende afsnit af disse yderligere vilkår vil stadig være gældende efter annullering af aftalen: 5, 7, 8, 15 og 16. Vi
påtager os ikke noget erstatningsansvar over for dig eller tredjeparter i forbindelse med erstatningskrav, der
måtte følge af vores annullering af din konto og/eller adgang til Tjenesterne.
14. Filtrering.
I henhold til 47 U.S.C. paragraf 230(d) med evt. senere ændringer, meddeler vi dig hermed om, at der findes
kommercielle beskyttelsesværktøjer til forældre (f.eks. computerhardware, software og filtreringstjenester), der
kan hjælpe dig med at begrænse adgangen til materiale, der kan være skadeligt for mindreårige. Der findes
oplysninger om de aktuelle udbydere af sådanne beskyttelsesværktøjer på de to websteder GetNetWise
(http://kids.getnetwise.org) og OnGuard Online (http://onguardonline.gov). Bemærk: Virksomheden støtter eller
anbefaler ikke nogen af produkterne eller tjenesterne på disse websteder.
15. Meddelelse til personer bosiddende i Californien.
I henhold til California Civil Code afsnit 1789.3 har brugere i Californien ret til følgende meddelelse om
forbrugerrettigheder: Hvis du har et spørgsmål eller en klage ang. webstedet, bedes du sende en e-mail via
Adobes kundesupportportal https://www.adobe.com/go/support_contact_dk. Du kan også kontakte os ved at
sende et brev til: 345 Park Avenue, San Jose, CA 951102704, USA, eller ved at ringe på 8008336687. Personer,
der bor i Californien, kan kontakte Complaint Assistance Unit under Division of Consumer Services hos California
Department of Consumer Affairs ved at skrive til 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, USA, eller ved
at ringe på (916) 4451254 eller (800) 9525210.
16. Diverse.
Denne aftale skaber ikke, og må ikke fortolkes som om den skaber, noget partnerskab (uanset brugen af
udtrykket “Partner” i disse yderligere vilkår), joint venture-forhold, arbejdsgiver-ansat-forhold, bureau eller
franchisegiver-franchisetager-forhold mellem os of dig. Enhver overskrift, billedtekst eller afsnitsoverskrift heri er
kun indsat af praktiske hensyn og definerer eller forklarer på ingen måde noget afsnit eller bestemmelserne
derunder. Vi har ikke noget ansvar i forbindelse med manglende opfyldelse af forpligtelser, hvis det sker som
følge af årsager hinsides vores kontrol.
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