Vilkår og betingelser
Følgende vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik gælder for alle brugere der tilmelder sig SumUp
Fakturaer fra den 1. April 2020 og fremad.

1. Emne og omfang af disse betingelser
1. Disse vilkår og betingelser regulerer rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af
udbyderens tjenester SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland
D02 K580, VAT: IE9813461A (i det følgende: tjenesteudbyder, “SumUp”), del af SumUp S.A.R.L.
Koncern virksomheder- SumUp koncern og brugeren i forbindelse med brugen af tjenesten ved
navnet SumUp Fakturaer. Med henblik på levering af SumUp Fakturaer bruger SumUp tjenester
fra enheden SumUp koncern- Debitoor Ireland Limited,UK Ltd. Block 8, Harcourt Centre,
Charlotte Way, Dublin 2, Irland (Debitoor).
2. Udbyderens tjeneste består af det væsentlige i tildelingen af muligheden for at bruge tjenesten
via internettet på servere, der er inden for tjenesteudbyderens indflydelsessfære, som brugeren,
så vidt dette kræves, modtager adgang og brugsrettigheder. Ved brug af softwaren som en
service (SaaS) kan brugeren indtaste data og bruge forskellige funktioner. Tjenesterne for
SumUp koncern inkluderer Debitoors tjenester, men er ikke begrænset til, webstedet, Debitoorapplikationen, mobile applikationer, blog, nyhedsmail , forum og hjælpesektion.
3. En betingelse for den problemfrie brug af tjenesten er en pålidelig kontinuerlig
internetforbindelse op til tjenesteudbyderens servere. Det er op til kunden at etablere denne
forbindelse ved hjælp af hans enhed.
4. Kun tjenesteudbyderens vilkår og betingelser gælder. Konfliktfyldte eller forskellige vilkår og
betingelser leveret af brugeren anerkendes ikke af tjenesteudbyderen, medmindre deres
gyldighed bliver aftalt udtrykkeligt på skrift. I tilfælde af modstridende vilkår gælder de
nuværende vilkår og betingelser stadig.

2. Indgåelse af kontrakt
1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt individuelt, indgås en kontrakt kun efter vellykket
afslutning af registreringsprocessen.
2. Brugeren har mulighed for at udskrive og læse teksten på kontrakten fra registreringsprocessen,
og inden kontrakten indgås.
3. Brugeren har ikke ret til at indgå en kontrakt. Tjenesteudbyderen kan frit afvise ethvert tilbud fra
en bruger om at indgå en kontrakt uden at give nogen grund.
4. Ved at tilmelde dig de tjenester, der leveres af SumUp, accepterer du og accepterer
abonnementsbetingelserne ("Vilkårene") som beskrevet nedenfor. Dette inkluderer dit samtykke
til behandling og deling af dine personlige data som er krævet for at levere SumUp tjenester til
dig som altid i overensstemmelse med al lovgivning om databeskyttelse.
5. Accept af yderligere kommunikationer fra kun SumUp Group, er ikke påkrævet for at starte dit
abonnement, men anbefales til den bedst mulige oplevelse. Oplysninger, der distribueres i sådan
kommunikation, er forretningsrelateret.
6. For at bruge vores tjenester skal du acceptere ‘Privatlivspolitikken’ sammen med ‘Vilkår og
betingelser’. Du accepterer, at du har læst og forstået ‘Vilkår og betingelser’ og
‘Privatlivspolitikken’ efter accept.
7. Forudsætningen for registreringen er, at brugeren er fuldt juridisk kompetent, har en
mindstealder på 18 år og er iværksætter, freelancer eller virksomhedsejer og bruger tjenesterne
udelukkende til forretningsbrug. Mindreårige har ikke tilladelse til at registrere. I tilfælde af en
juridisk enhed skal registreringen udføres af en fysisk person, der har ubegrænset juridisk
kapacitet og er bemyndiget til at repræsentere.
8. I tilfælde af at et selskab udfører bogføring for tredjepart på vegne af entreprenøren og
tredjeparten er specificeret som kontrakterende part, er regnskabsfirmaet forpligtet til at
informere tredjeparten på forhånd om betingelserne og abonnere kun med samtykke og
repræsentationskraft. Hvis dette ikke sker, giver det tjenesteudbyderen ret til at opsige
kontrakten ekstraordinært.

3. Tjenesteudbyderens tjenester

1. Tjenesteudbyderen giver brugerne forskellige regnskabs- og faktureringstjenester.
2. Tjenesternes indhold og omfang styres af de respektive kontraktlige aftaler, derudover
udelukkende i henhold til funktionerne i den service, der er beskrevet ved indgåelse af
kontrakten på tjenesteudbyderens websted.
3. Tjenesteudbyderen kan tilbyde testversioner i form af testadgang. I den specificerede testperiode
er brugen af tjenesten gratis. Hvis brugeren ønsker at fortsætte med at bruge tjenesterne efter
afslutningen af prøveperioden, kræves en afgiftspligtig kontrakt.
4. Tjenesteudbyderens tjenester inkluderer især områderne "online fakturering" og "bogføring", der
tilbydes i en bestemt periode som en del af et "abonnement".
5. Kun den respektive bruger har ret til at bruge tjenesten. En overførsel af brugerkontoen til
tredjepart eller andre anvendelsesmuligheder, som brugeren tilbyder til tredjepart, er forbudt og
giver tjenesteudbyderen ret til ekstraordinær opsigelse.

4. Brugernes pligter
1. Brugeren er forpligtet til at give ærlige oplysninger om sig selv eller sin virksomhed i forbindelse
med brugen af tjenesten.
2. Ved brug af tjenesten er brugeren forpligtet til at overholde de gældende love og afstå fra enhver
aktivitet, der forringer eller overdrevent belaster driften af tjenesten eller den underliggende
tekniske infrastruktur.
3. Brugeren har ikke tilladelse til at videregive sine login-data til tredjepart. Brugeren er forpligtet til
at håndtere sine login-data omhyggeligt for at forhindre misbrug af login-data fra tredjepart.
4. Brugeren er ene og alene ansvarlig for at overholde sine opbevaringsforpligtelser. Han skal sikre,
at hans dokumenter og data holdes lovlige, om nødvendig, og at de finansielle myndigheder har
den nødvendige adgang til dem.

5. Meddelelse om ret til tilbagekaldelse
1. Tjenesteudbyderen tilbyder udelukkende sine tjenester til iværksættere og virksomheder.
2. For al påtænkt brug af de tjenester, der leveres af tjenesteudbyderen, er der ingen ret til
tilbagekaldelse.

6. Kontraktens varighed
1. Abonnementet begynder ved kontraktens indgåelse og løber på ubestemt tid.
2. Enhver testadgang slutter automatisk ved slutningen af den respektive testperiode. En separat
meddelelse er ikke påkrævet for testadgang.

7. Priser og betalingsbetingelser, blokerende konto, sletning
af konto og prisjusteringer
1. Tjenesteudbyderen tilbyder sine tjenester i forskellige gratis og betalte varianter. De aftalte priser
kan findes i de aktuelt gyldige pris- og betalingsoplysninger.
2. Betaling for et betalt abonnement foretages månedligt eller årligt, afhængigt af varigheden af
den kontrakt, der tilbydes og vælges af brugeren med kreditkort (Visa, Mastercard).
Faktureringsperioden løber en måned eller et år i forvejen fra den dato, hvor brugeren med
succes registrerer sig for den betalte version. Tjenesteudbyderen forbeholder sig retten til at
introducere muligheden for at købe abonnementer i forskellige perioder (f.eks. kvartalsvis) eller
at introducere relaterede tjenester, der tilbyder andre faktureringsmodeller.
3. Retten til betaling af de respektive brugerafgifter forfalder straks efter modtagelse af fakturaen
og fraregnes eller tilbagetrækkes fra kreditkortet eller bankkontoen (i de lande, hvor dette er
tilgængeligt) på månedlig eller årlig basis, indtil abonnement kontrakten opsiges.
4. SumUp forbeholder sig retten til at ændre faktureringsenheden til et andet datterselskab af
SumUp koncernen efter behov.
5. En tilbagebetaling af de månedlige eller årlige bidrag i tilfælde af for tidlig opsigelse fra brugeren
finder ikke sted. Ved afslutning af kontrakten kan produktet bruges fuldt ud til kontraktperiodens
udløb.
6. Hvis de månedlige eller årlige abonnement omkostninger ikke kan debiteres i tide fra kreditkortet
eller bankkontoen, f.eks. på grund af utilstrækkelig kontodækning, blokeres brugerens adgang til
fakturerings- og bogføringssystemet straks. Efter modtagelse af betaling frigøres adgang til
systemet.

7. Hvis kontoen slettes af brugeren inden kontraktens udløb, vil kontoen være utilgængelig
umiddelbart efter sletning. I dette tilfælde, også selvom der oprettes en ny konto, kan resterende
løbetider ikke refunderes eller krediteres en ny konto. Manglende tilbagebetaling af restbeløb
gælder også i tilfælde af en lovlig ekstraordinær opsigelse fra tjenesteudbyderen for ikkekontraktmæssig brug af tjenesterne.
8. Brugeren accepterer, at e-mail (ved hjælp af en e-mail-adresse leveret af brugeren) vil blive
brugt som et middel til at sende fakturaer og betalingspåmindelser.
9. Tjenesteudbyderen er berettiget til at ændre de aftalte gebyrer efter rimelig skøn. En sådan
prisændring er kun tilladt én gang pr. kalenderår og skal meddeles mindst fire uger, før den
træder i kraft i tekstform. Brugeren kan opsige denne brugeraftale inden for en måned efter
modtagelse af meddelelsen om ændring med virkning fra det tidspunkt, hvor stigningen i gebyrer
skal træde i kraft.

8. Opsigelse af kontrakten
1. Brugeren kan teste det betalte abonnement gratis i en periode defineret af tjenesteudbyderen,
hvis den kan anvendes. Der er ikke behov for en separat opsigelsesvarsel. Hvis brugeren ikke har
indsendt nogen betalingsoplysninger efter udløbet af testperioden, påløber ingen yderligere
forpligtelser eller omkostninger for brugeren.
2. Abonnementet kan opsiges af brugere uden en opsigelsesfrist ved udgangen af den respektive
måned eller år (eller andre faktureringsperioder), afhængigt af hvilken varighed brugeren har
valgt. Annulleringen kan ske i ‘Indstillinger > Pakker og priser > Annuller mit abonnement’. Hvis
dette ikke er muligt eller rimeligt for brugeren, kan opsigelsen alternativt erklæres i tekstform via
e-mail til tjenesteudbyderen.
3. I nogle tilfælde kan brugeren vælge mellem et årligt og et månedligt abonnement. Hvis brugeren
ønsker at skifte fra et månedligt abonnement til et årligt abonnement, er dette muligt med
virkning fra den første dag i den næste faktureringsmåned. Abonnementet forlænges derefter
automatisk med et år, og det årlige beløb forfalder straks efter modtagelse af fakturaen. Det
årlige abonnement kan annulleres indtil den sidste dag i det aktuelle abonnementsår. Det samme
gælder for skiftet fra et månedligt eller årligt abonnement til et andet månedligt eller årligt
abonnement. Hvis brugeren skifter fra et årligt abonnement til et månedligt abonnement, er
dette muligt indtil den sidste dag i abonnementsåret og med virkning fra den første dag i det
næste abonnementsår, hvis der er mulighed for et månedligt abonnement. Abonnementet
fortsætter derefter med at køre automatisk hver måned. En lignende mekanisme vil være gyldig,
hvis tjenesteudbyderen introducerer en anden faktureringsperiode.
4. Hver parts ret til ekstraordinær opsigelse forbliver ikke påvirket.
5. SumUp forbeholder sig retten til at slette kundedata efter kontraktens opsigelse uanset årsagen
til opsigelsen, og SumUp er ikke forpligtet til at gemme kundedata efter dette tidspunkt. SumUp
opbevarer kun de data, der kræves for minimumsperioden for at overholde relevante juridiske
krav efter ophør af abonnementet.
6. SumUp sikrer altid at handle i overensstemmelse med den almindelige
databeskyttelsesforordning (GDPR) og alle lovgivningsmæssige krav til databeskyttelse til enhver
tid.

9. Garanti og tilgængelighed af tjenester
1. Applikationen og tjenesten leveres "som den er", og SumUp fraskriver sig udtrykkeligt enhver
yderligere repræsentation, garantier, betingelser eller andre vilkår, udtrykkeligt eller
underforstået, ved vedtægter, sikkerhedsstillelse eller på anden måde, herunder men ikke
begrænset til underforståede garantier, betingelser eller andre vilkår af tilfredsstillende kvalitet,
passende til et bestemt formål eller rimelig pleje og dygtighed.
2. SumUp er berettiget til at foretage operationelle ændringer af systemet til forbedringer eller på
anden måde (for eksempel ved at udvikle eller udskifte teknisk udstyr, vedligeholdelse eller
opdatere software) uden at give kunden forudgående varsel. Under nogle omstændigheder kan
det være nødvendigt at suspendere adgangen til systemet, normalt mellem klokken 21:00 og
06:00 CET. Meddelelse om en sådan suspension vil blive givet til kunden på forhånd, hvis det er
muligt. SumUp er ikke ansvarlig for nogen konsekvenser af en sådan suspension.
3. Tjenesteudbyderen påtager sig intet ansvar for funktionaliteten af forbindelsen til dets servere i
tilfælde af strømafbrydelser og fejl på servere, der ikke er inden for dens indflydelsesområde.

10. Brugsret
1. Tjenesteudbyderen giver brugeren i løbet af denne kontrakt en simpel, rumligt ubegrænset, ikkeoverførbar, ikke-underlicensierbar og personlig ret til at bruge den SumUp-software, som
tjenesteudbyderen bruger til levering af sine tjenester som bestemt i overensstemmelse med
disse generelle vilkår og betingelser.

2. Brugeren har ret til at få adgang til den software, der drives på tjenesteudbyderens IT-systemer
for at behandle hans data.
3. Brugeren må kun bruge behandling softwaren til sine egne forretningsformål og kun af sit eget
personale.
4. Ingen intellektuel ejendomsret tildeles kunden. Individuelt tilpasset software relateret til
systemet forbliver også SumUp’s ejendom, medmindre andet er angivet.
5. I relation til alt materiale, der er uploadet af kunden og enhver og alle kundedata, giver kunden
SumUp, dets leverandører og underleverandører, en ikke-eksklusiv, verdensomspændende,
uigenkaldelig licens til at levere applikationen og eventuelle nødvendige relaterede tjenester til
kunden. Kunden repræsenterer og garanterer, at intet uploadet materiale eller kundedata
krænker tredjeparts rettigheder eller intellektuel ejendomsret og ikke indeholder noget materiale,
der er uanstændigt, stødende, upassende eller i strid med gældende lovgivning.
6. SumUp er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for kunden til et
koncernselskab eller til en tredjepart. Hvis kunden accepterer forbedringen af forholdet ved at
tillade marketing tjenester, vil disse materialer kun vedrøre enheder relateret til SumUp S.A.R.L.
Gruppes virksomheder.
7. Kunden accepterer, at SumUp har ret til at bruge underleverandører i alle forhold, herunder til
implementering og drift af applikationen og opbevaring af kundedata.
8. Tjenesteudbyderen er ikke forpligtet til at give brugeren kildekoden til softwaren.
9. Applikationen og enhver information leveret af den, bortset fra kundens data, er beskyttet af
ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og ejes af eller er licenseret til SumUp
koncernens enhed Debitoor . Enhver udvikling eller tilpasning, der foretages af sådan intellektuel
ejendomsret af Kunden, skal være i SumUp koncernen. Kunden skal underrette SumUp om
faktisk eller mistænkt krænkelse af SumUp koncernens intellektuelle ejendomsrettigheder og
enhver uautoriseret brug af applikationen, som kunden er opmærksom på.

11. Privatliv og kundedata
1. Tjenesteudbyderen skal sikre, at personoplysninger kun indsamles, opbevares og behandles af
brugere, i det omfang dette er nødvendigt for udførelsen af kontrakten og tilladt ved lov eller
beordret af lovgiveren. Tjenesteudbyderen vil behandle fortrolighed af personoplysninger og i
overensstemmelse med bestemmelserne i gældende databeskyttelseslovgivning og vil ikke
videregive dem til tredjepart, medmindre dette er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige
forpligtelser og / eller der er en juridisk forpligtelse til at overføre det til tredjepart.
2. For at sikre sikker behandling af data logges oprettelse, ændring og sletning af data med detaljer
om brugernavnet og behandlingsdatoen.
3. Brug af tjenesten kan kræve, at tjenesteudbyderen behandler personlige data på brugerens
vegne. Til dette kræves indgåelse af en separat aftale om behandling af personoplysninger.
Parterne er enige om, at kunden er den dataansvarlige for alle data, de uploader til SumUp
Fakturaer tjenesten, og at de kan ændre eller slette disse data efter behov. SumUp er til enhver
tid databehandler, der behandler data på kundens vegne. Som et bilag til disse vilkår vil parterne
indgå en databehandlingsaftale (“DPA”). SumUp behandler en del af SumUp Fakturaer som en
enhed og del af SumUp koncern - Debitoor.
4. Kunden bekræfter, at de er autoriseret til at instruere SumUp om at behandle sådanne
oplysninger, og at alle givne instruktioner er lovlige.
5. SumUp behandler kun kundedata i overensstemmelse med kundens instruktioner og ikke til
egen, uautoriseret brug.
6. Som mellem parterne skal kunden eje alle data, den leverer til SumUpeller applikationen.
Applikationen tillader kunden at eksportere poster og data, der er indeholdt af applikationen, og
kunden accepterer at eksportere alle data inden deres opsigelse af abonnementet.
7. SumUp deler kun oplysninger til databehandling efter behov for at levere tjenesterne til kunden,
eller hvor det kræves af en hvilken som helst domstol eller regulerende myndighed, og i dette
tilfælde kun i det omfang, det er nødvendigt.
8. Hvis SumUp er forpligtet til at dele data uden for EØS eller med territorier, der ikke er
forhåndsgodkendt af Europa-Kommissionen, sikrer vi fuld tilfredshed med det niveau af
databeskyttelse, der opretholdes af sådanne underleverandører.
9. Kunden er enig i, at en kopi af det bankcertifikat, der er udstedt til kunden af banken, kan
gemmes i SumUps database samt i en ekstern database. Kunden er også enig i, at data, der
hentes fra kundens bank via et bankgebyr, er tilgængelige og gemmes i systemet.
10. SumUp vil fortrolige alle kundens fortrolige oplysninger, som kunden har leverer til SumUp,
medmindre sådanne oplysninger er kommet i det offentlige rum, bortset fra ved overtrædelse af

denne klausul, eller hvor SumUp har indhentet oplysningerne fra en tredjepart uden
fortrolighedsforpligtelse, eller hvor oplysningerne kræves afsløret af et regulerende eller
regeringsorgan eller domstol med kompetent jurisdiktion, og i dette tilfælde kun i det omfang,
det er nødvendigt.
11. SumUp træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre
et sikkert og sikker behandling af alle kundedata og forhindre, at systemoplysninger ved et uheld
eller ulovligt ødelægges, mistes eller spildes, og for at forhindre, at sådanne oplysninger falder i
hænderne på en uautoriseret part eller bliver misbrugt eller på anden måde behandlet på en
måde, der er i strid med Lovgivning om databeskyttelse. SumUp skal overholde sine forpligtelser
i henhold til al gældende databeskyttelseslovgivning som en databehandler og tager specifik
vejledning fra den generelle databeskyttelsesforordning.
12. I tilfælde af at der opnås samtykkeerklæring om databeskyttelse fra brugeren som en del af
brugen af tjenesteudbyderens tjenester, påpeges det, at disse til enhver tid kan tilbagekaldes af
brugeren.
13. Desuden henviser vi til vores privatlivspolitik, der er tilgængelig på SumUp Fakturaer https:
//debitoor.com/privacy/privacy-policy.

12. Ændringer i tjenester
1. Tjenesteudbyderen justerer med jævne mellemrum sine tjenester, der leveres til den
teknologiske udvikling og markedets behov for at opfylde den tilsigtede anvendelse i
overensstemmelse med produktbeskrivelsen. Dette kan ændre tjeneste indholdet, såsom ny eller
ændret funktionalitet, og tilpasninger til nye teknologier. Da disse ændringer har karakter af
løsningen, kan brugeren ikke udlede nogen rettigheder eller krav herfra.
2. Tjenesteudbyderen er også berettiget til at stille nye tjenester til rådighed mod betaling og at
ophøre med at levere gratis tjenester. Yderligere kan tjenesteudbyderen tilføje yderligere betalte
tjenester ud over de aktuelle betalte abonnementer. Ved skift af betalte tjenester vil
tjenesteudbyderen være særlig opmærksom på legitime bruger interesser og meddele dem i god
tid.

13. Ansvarsbegrænsning
1. Erstatningskrav for misligholdelse af kontrakt og ulovlig handling kan kun udføres, hvis der er
bevis for forsætlig grov uagtsomhed af SumUpog/eller dets agenter. Ovennævnte
ansvarsfraskrivelse gælder ikke for overtrædelse af de væsentlige kontraktlige forpligtelser.
2. Derudover forbliver SumUps ansvar ikke påvirket i tilfælde af personskader og obligatoriske
lovbestemmelser.
3. For gratis tjenester er der ikke noget ansvar for tjenesteudbyderen, der overstiger det, der er
specificeret i stk. 1 og 2.
4. SumUp er ikke ansvarlig for service forstyrrelser på grund af force majeure, især under en fiasko
eller overbelastning af globale kommunikationsnetværk. Af denne grund kan kunden ikke kræve
en nedsættelse af sin servicepligt.
5. SumUp er ikke ansvarlig for de oplysninger, der offentliggøres om dets tjenester. Afsenderen er
ansvarlig for deres nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet.
6. Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for tab af data, i det omfang skaden skyldes, at brugeren
ikke har opfyldt sine lovpligtige opbevaringsforpligtelser (se afsnit 4.4 i disse generelle vilkår og
betingelser) og derfor de mistede data kan ikke gendannes med rimelig indsats.
7. SumUp er ikke ansvarlig for skader, som kunden kan pådrages på grund af manglende
sikkerhedsforanstaltninger ved transmission af dataene.
8. Ethvert erstatningsansvar er begrænset til det årlige gebyr. Ansvaret for skader på grund af
datatab er begrænset til det beløb, der ville have medført korrekt databeskyttelse, dog kan dette
ikke overstige det årlige gebyr.
9. Eventuelle erstatningskrav fra kunden udløber et år efter dens forekomst. Denne begrænsning
gælder ikke, hvis SumUp handlede med grov uagtsomhed eller med forsæt.
10. Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket

14. Ændringer af betingelserne
1. Tjenesteudbyderen forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser
med effektivitet, også inden for de eksisterende kontraktforhold, forudsat at denne ændring
under hensyntagen til tjenesteudbyderens interesser er rimelig for brugeren; dette er især
tilfældet, når ændringen er uden væsentlige juridiske eller økonomiske ulemper for brugeren,
f.eks. ændringer i registreringsprocessen eller ændringer i kontaktoplysninger.

2. Alle andre ændringer af vilkårene og betingelserne vil blive underrettet af tjenesteudbyderen til
registrerede brugere mindst 4 uger før den planlagte ikrafttrædelse af ændringerne. Ændringerne
meddeles brugeren via e-mail. Medmindre brugeren gør indsigelse inden for 4 uger efter
modtagelse af meddelelsen, fortsætter brugsaftalen ved ændringernes ikrafttræden med de
ændrede vilkår og betingelser. I ændringsmeddelelsen vil tjenesteudbyderen informere brugeren
om sin ret til indsigelse og om konsekvenserne af en indsigelse. I tilfælde af indvendinger har
tjenesteudbyderen ret til at opsige det kontraktlige forhold med brugeren ved den planlagte
ikrafttrædelse af ændringerne.

15. Afsluttende bestemmelser
1. Disse vilkår og betingelser styres af og fortolkes i overensstemmelse med Republikken Irlands
lovgivning, og Republikken Irlands domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist om
disse betingelser og/eller deres emne.
2. Hvis brugeren er en købmand, juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller særlig fond under
offentlig ret, er tjenesteudbyderens hjemsted det eksklusive sted for jurisdiktion for alle tvister,
der opstår som følge af kontraktforholdet.
3. Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser er eller bliver ineffektive, påvirker
dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

