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Denne aftale udgør, sammen med aftalen Vilkår og betingelser for Visma websteder, hele aftalen for Visma 
Website/Visma Webshop. Aftalen gælder mellem kunden og Visma Software. Tillæg til denne aftale skal 
godkendes skriftligt af Visma Software. 
 
Ved godkendelse af denne aftale, bekræfter kunden at have læst, forstået og accepteret vilkårene i begge 
aftaler (Vilkår for Visma Website/Visma Webshop og Vilkår og betingelser for Visma websteder). 

Kunden forpligter sig til at overholde vilkårene i aftalen. Aftalen og tilhørende support er kun gældende under 
forudsætning af at kunden betaler det gældende abonnement. Abonnement er obligatorisk i hele anvendelses 
perioden. 

Anvendelse 
Abonnementet giver, gældende for begge tjenester, kunden ret til at oprette og publicere sin egen hjemmeside 
eller sin egen webshop i det omfang og indenfor den angivne tidsramme, som er angivet på fakturaen fra 
Visma Software eller nogen anden af vores partnere. 

I abonnementet indgår en plads på domænet www.yourvismawebsite.com. Brugeren får adgang til tjenesten 
via et unikt login. Abonnementet omfatter support på tjenesten, samt drift og vedligeholdelse af server og 
andet udstyr som er nødvendigt for driften. Driften foregår i Visma Software regi eller hos en af Visma 
Softwares udvalgte leverandører. 

Visma Webshop kan integreres med andre produkter, såsom Visma eAccounting og Visma SummaSummarum. 
Visma Software kan dog kun garantere at denne funktion fungerer, såfremt den seneste version af det 
integrerede produkt er installeret. Kontakt Visma Softwares salgsafdeling for yderligere information omkring det 
enkelte produkt. 
 

Visma Softwares rettigheder 
Visma Software forholder sig retten til at ændre systemkrav og produktspecifikationer for fremtidige versioner 
af tjenesten. 
 

Visma Softwares forpligtelser 

Visma Softwares forpligtelser omfatter: 

 Udbydelse af, en for kunden, sikker levering af tjenesten. 

 Udbydelse af tjenesten iht. produktspecifikationen, samt garantere drift og vedligeholdelse af 
tjenesten iht. aftalen Vilkår og betingelser for Visma Softwares websteder. 

 Yde support inden for de separat angivne tidspunkter. Support udføres, efter Visma Softwares valg, 
via internet, e-mail, fax, brev eller telefon. 

 Tage imod information om anmeldte fejl og udføre support inden for separat angivne tider. 
Fejlmeddelelser, kan formidles telefonisk inden for gældende åbningstider eller via e-mail/fax/internet 
døgnet rundt. 

 Alt arbejde udført af Visma Software sker i rimeligt forhold til prisen på aftalen. 
 

Begrænsninger i Visma Softwares forpligtelser 

Visma Softwares forpligtelser omfatter ikke: 
 

 At administrere hjemmesiden eller webshoppen. 
 At give instruktioner til eller uddanne brugerne, hvis nødvendig information findes i tjenestens 

hjælpetekster, vejledninger på internet eller i andre medier. 
 Kundespecifikke tilpasninger i produktet. 

 Afhjælpning af fejl som er opstået på grund af handlinger udført af andre end Visma Softwares 
personale eller personale som udfører handlinger direkte på vegne af Visma Software, samt lemfældig 
håndtering eller fejlagtig brug. 

 Afhjælpning af fejl som er forsaget af produkter som integreres mod tjenesten. 
 Afhjælpning af fejl som er opstået på grund af fejl i kundens tekniske udstyr eller fejl forsaget af 

skadelige kode. 
 Gendannelse af individuelle kundedata. 

 

Kundens rettigheder 
Kunden har følgende rettigheder: 
 



 Support, dvs. udvidet hjælp og mulighed for mere indgående spørgsmål om og til tjenesten i det 
omfang det er nødvendigt. I et begrænset omfang kan enkle spørgsmål, som vedrører webbrowsere, 
printere, netværk mv. der er nødvendige for tjenestens anvendelighed også besvares. 

 Visma Software udbedrer hurtigst muligt anmeldte fejl, som på en alvorlig måde påvirker 

funktionaliteten i tjenesten. Visma Software forbeholder sig dog retten til at afgøre, hvornår en fejl 
skal udbedres samt hvornår og hvordan det udføres. 

 
Visma Software retter tidligst fejl, som på en ikke alvorlig måde påvirker kundens anvendelse af tjenesten 
og/eller tjenestens funktion ved næste version. 
 

 Tilgang til Visma Softwares øvrige internettjenester. 
 Tilgang til udvidet support via vores hjemmeside, www.visma.dk 

Kundens forpligtelser 
Kundens forpligtelser omfatter følgende: 

 At alt materiale som kunden gemmer på Visma Website/Visma Webshop følger gældende love og 
bestemmelser i forhold til indhold og kommunikation eksempelvis vedrørende personoplysninger og 
bestemmelserne om ophavsret. 

 At være ansvarlig for at materiale som gemmes på Visma Website/Visma Webshop ikke strider imod 
god etik og moral eller på andet sæt kan opfattes som stødende, obskønt, diskriminerende, sexistisk 
eller uanstændigt. 

 At udvælge en kontaktperson og sørge for at denne har tilstrækkelige kundskaber til at kunne 
håndtere brugen af tjenesten og uddanne eventuelle brugere i hvordan tjenesten bruges. 

 At følge den vejledning som findes i produktets dokumentation samt følge de instruktioner Visma 
Software eventuelt har angivet. 

 Ansvarlig for og være orienteret om at det som registreres i tjenesten, med den for brugeren unikke 
login. 

 Følge de systemkrav som tjenesten kræver. 

Begrænsninger i tjenesten 
Brugen af tjenesten skal ske i et omfang, som kan forventes af en mindre virksomhed og stå i rimelighed til 
prisen på tjenesten. Hvis anvendelsen af serverplads overstiger 500 MB for Visma Website, 1 GB for Visma 
Webshop eller hvis mængden af trafik pr. måned er mere end 2 GB, har Visma Software ret til at opkræve en 
højere pris. Kontakt Visma Softwares salgsafdeling for mere information om begrænsningerne af tjenesten. 

Aftaleperioden 
Abonnementet gælder 3 måneder fra bestilling er modtaget og accepteret af Visma Software. Hvilken 
aftaleperiode som gælder, står specificeret på fakturaen.  
 
Aftalen forlænges automatisk med 3 måneder ved hver aftaleperiodes udløb. Hvis kunden ikke ønsker at 
forlænge aftalen skal Visma Software kontaktes inden den indeværende aftaleperiode ophører. Hvis opsigelsen 
modtages hos Visma Software efter indeværende aftaleperiodes ophør, så accepteres opsigelsen ikke. 

Aftalens ophør 
Abonnementet ophører efter meddelelse fra en af aftaleparterne til den anden i forhold til følgende: 
 
Opsigelse – Kunden kan til enhver tid opsige denne aftale. Opsigelsen indebærer at aftalen ikke forlænges 

automatisk. Forudbetaling for den resterende del af perioden tilbagebetales ikke. 
 
Ophævelse – Visma Software kan ophæve aftalen hvis kunden er bagud med betalingen, er insolvent, er under 
konkurs eller på anden måde ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser. Visma Software har også ret til at 
ophæve aftalen hvis tjenesten ikke længere er tilladt i henhold til lovgivningen, på baggrund af beslutninger 
truffet af myndighederne eller hvis tjenesten udgår af sortimentet. Forudbetaling for den resterende del af 
perioden tilbagebetales ikke. 
 



Aftalebrud - Hvis kunden overtræder denne aftale så har Visma Software ret til at opsige aftalen med 
øjeblikkelig varsel. 

Ved opsigelse slettes kundens data 90 dage efter aftalen ophører og Visma Software har ingen forpligtelse til at 
opbevare data efter denne periode. Kunden er ansvarlig for opbevaring af data, der er vigtigt for kunden, på et 

andet sted end i Visma Website/Visma Webshop. 

Afgifter og betalingsvilkår 
Afgiften for abonnementet faktureres forud. Betaling for kommende aftaleperiode skal være Visma Software i 
hænde senest når den nye periode påbegyndes. Tjenester som ikke er omfattet aftalen, faktureres til kunden 
pr. time iht. gældende prisliste. Der faktureres pr. påbegyndt time. 
 
Gebyrer, eksempelvis faktureringsgebyr påføres abonnementsfakturaen i henhold til de vilkår som til en hver 
tid anvendes af Visma Software. Der pålægges moms på de angivne priser. Morarenten bestemmes ud fra 
Nationalbankens udlånsrente tillagt lovbestemt procenttillæg. Visma Software forbeholder sig retten til at 
ændre prisen for selve abonnementet for kommende perioder, samt ændre priserne for varer og tjenester 
under gældende aftaleperiode. 
 

Overdragelse og distribution 

Kunden må ikke uden foregående skriftlig godkendelse fra Visma Software, overdrage, kopiere, udleje, låne ud, 
sælge eller på andet vis afhænde Visma Website/Visma Webshop og de tilhørende tjenester. Det er heller ikke 
tilladt at overdrage aftalen til tredje part eller eksportere produkterne uden forudgående skriftlig godkendelse 
fra Visma Software. Det samme gælder hvis kunden fusioneres eller begæres konkurs. 
 
Visma Software har retten til at kunne overdrage sine rettigheder og forpligtelser i denne aftale til et andet 
selskab indenfor Visma Koncernen. 
 


