
Abonnementsbetingelser for erhvervsabonnenter af webDirector.dk: 
 
 
Følgende betingelser er pr. 1 oktober 2002 gældende for abonnement på webDirector.dk af MKR Multimedia 
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Generelt 
 
1.1 Abonnement: 
 
Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos MKR Multimedia A/S. Abonnementer 
forudfaktureres kvartalsvis, og kan til enhver tid opsiges skriftligt med seks måneders varsel fra udgangen af den 
indeværende måned, hvorefter MKR Multimedia A/S fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber fra aftalens 
tegning og 12 måneder frem, og forlænges derefter automatisk til en ny periode. Kunden forpligter sig således til 
et abonnement af minimum 6 måneders varighed.  
Såfremt kunden opsiger abonnementet af webDirector.dk, er det ikke muligt at flytte/udtrække kundens 
hjemmesider/projekter fra webDirector.dk. 
Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. Ønsker MKR Multimedia A/S at opsige et abonnement, kan 
dette ske med 30 dages skrifteligt varsel. Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan MKR Multimedia A/S 
uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra MKR Multimedia A/S fremsendes og effektueres. 
Ønsker MKR Multimedia A/S at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, vil restance svarende til 
resterende abonnement tilbagebetales til kunden. Gene af andre abonnenter eller overtrædelse af 
forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af MKR Multimedia A/S´s ydelser. Dette kan til enhver tid 
medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. MKR Multimedia A/S er i enhver henseende suveræne i 
definitionen af ordet misbrug.  
 
 
1.2 Diskplads & Trafik: 
 
Abonnementet på webDirector.dk er inklusive gratis (fri) trafik. Hensigten med MKR Multimedia A/S servere, er 
ikke at fungere som en ekstern harddisk, for lagring af data filer som zip, mp3, jpg og lign., men som en 
fremvisnings/butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende 
til fri download. MKR Multimedia A/S tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med 
bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som 
absolut ikke må forefindes på MKR Multimedia A/S´ webservere. 
 
Hos MKR Multimedia A/S er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra 
MKR Multimedia A/S’ webhotel. 
Det forudsættes, at regler om diskplads og trafik overholdes.  
 
 
1.3 Anvendelse af webDirector.dk 
 



Da hensigten med webDirector.dk er at give brugeren mulighed for så brugervenlig og enkel opdatering og 
vedligeholdelse af egen hjemmeside som muligt, accepterer kunden, at al information lagres og opbevares på 
servere hos MKR Multimedia A/S. MKR Multimedia A/S, vil i videst muligt omfang sørge for beskyttelse af disse 
data, herunder backup, men kan ikke drages til ansvar for tyveri, misbrug eller datatab som følge af driftstekniske 
fejl. 
 
Det påhviler kunden at opbevare og sikre brugernavne og adgangskoder som er udleveret til kunden, bedst 
muligt for at forhindre misbrug. 
 
MKR Multimedia A/S stiller i abonnementsperioden opdateringer af funktioner og værktøjer til webDirector.dk til 
rådighed for kunden på Internettet. MKR Multimedia A/S stiller webDirector.dk programmet til rådighed for 
kunden som ”as is” – dvs. uden yderligere hjælp, support eller anden dokumentation end det som fremgår af 
materialet på Internettet.  
 
webDirector.dk er optimeret til Internet Explorer 5.5 eller nyere. Andre browser-typer understøttes ikke. 
 
I abonnementet på webDirector.dk er inkluderet gratis webhotel så længe kunden er betalende abonnent. 
Såfremt kunden ikke ønsker at gøre brug af MKR’s tilbud om gratis webhotel men vælger at have sit domæne 
hostet andetsteds, er MKR ikke forpligtet til, uden yderligere betaling, at yde support herpå. 
Såfremt kunden vælger at have domænet hostet andetsteds, sker dette rent teknisk via et link til webDirector.dk 
hos MKR.  
 
 
 
1.4 Ansvar: 
 
Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på MKR Multimedia A/S servere lagrede materiale følger den 
danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. MKR Multimedia A/S 
fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. 
Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende 
levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos MKR Multimedia A/S.  
 
Produkter og tjenester omfattet af den indgåede aftale må kun benyttes til lovlige formål, og må på ingen måde i 
deres anvendelse krænke en eventuel tredjemands rettigheder. Kunden har således ansvaret for, at de af kunden 
udbudte tjenester til hver en tid er i overensstemmelse med den på området gældende lovgivning, og at disse 
ikke krænker en eventuel tredjemands rettigheder.  
Bliver MKR Multimedia A/S gjort opmærksom på, at en kunde udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i 
den indgåede aftale med omgående virkning blive taget ud af drift. Foretages der undersøgelser efter dansk ret, 
vil MKR Multimedia A/S ligeledes være myndighederne behjælpelig.  
I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet i nærværende bestemmelse er kunden forpligtet til i enhver 
henseende at friholde MKR Multimedia A/S for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.  
kunden gøres opmærksom på, at MKR Multimedia A/S ikke udøver nogen form for kontrol med det 
informationsindhold, som er omfattet af ydelsen. Det er derfor kundens ansvar at sikre, at brugen af ydelsen ikke 
strider mod gældende lovgivning og den mellem kunden og MKR Multimedia A/S indgåede aftale.  
 
MKR Multimedia A/S anser bl.a. følgende aktiviteter som udtryk for kundens misligholdelse af denne aftale, og 
MKR Multimedia A/S forbeholder sig derfor i bl.a. disse tilfælde ret til at ophæve aftalen uden varsel :  

1. Gentagen afsendelse af uopfordrede meddelelser (Unsolicited Commercial E-mail (UCE) eller SPAM).  
2. Aktiviteter der har til formål at opnå uberettiget adgang til systemer tilkoblet MKR Multimedia A/S´ eller 

andre informationsudbyderes net, herunder forsøg på uberettiget at skaffe sig adgang til nævnte 
systemer.  



3. Aktiviteter som forårsager urimelig belastning af parters net eller dertil koblede IT-systemer eller på anden 
måde truer nettets funktion og anvendelighed.  

4. Hvis kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation – herunder header-informationer og IP-
adresser. 

 
 
 
Forbehold for prisændringer, ændringer i valutakurser og trykfejl. Ret til ændringer forbeholdes. 
Senest opdateret: 08-10-02. Disse betingelser annullerer samtidigt alle tidligere udsendte udgaver. De til enhver tid 
gældende forretningsbetingelser vil kunne findes på www.webdirector.dk. 
 


