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Abonnementsbetingelser 

for VIGEUR  

 

VED AT AKTIVERE ABONNENTENS ABONNEMENT ELLER KLIKKE "ACCEPTER AFTALE”, DER 
ANGIVER ABONNENTENS ACCEPT I TILBUDSMAIL FREMSENDT MED 
ABONNEMENTSAFTALEN PÅ VIGEUR, ELLER VED AT INDTASTE TILSVARENDE SYMBOL(ER) 
TILKENDEGIVER ABONNENTEN PÅ VEGNE AF DEN VIRKSOMHED (”ABONNENTEN”), SOM 
ABONNENTEN ER REPRÆSENTANT FOR, AT DENNE HAR FULDMAGT TIL AT INDGÅ 
NÆRVÆRENE ABONNEMENTSAFTALE SAMT ACCEPTERER DENNE ABONNEMENTSAFTALE 
OG ABONNENTEN TAGER DET FULDE ANSVAR FOR ALLE FORPLIGTELSER, DER PÅLÆGGES 
ABONNENTEN SOM FØLGE AF VILKÅRENE I DENNE ABONNEMENTSAFTALE OG ER UDTRYK 
FOR UBETINGEDE ACCEPT AF VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE ABONNEMENTSAFTALE 
OG GIVER ABONNENTEN RET TIL AT BRUGE ABONNEMENTET I OVERENSSTEMMELSE MED 
VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE ABONNEMENTSAFTALE. 

1. Aftalebetingelser 
 
1.1. Nærværende ABONNEMENTSAFTALE (herefter ”Aftalen”) består af Aftalebetingelser for VIGEUR 

samt de generelle betingelser og tekniske specifikationer, som fremgår her: 
https://detnordjyskemediehus.dk/media/hj2ofwqi/generelle-betingelser-2021-04-07.pdf (herefter 
samlet betegnet ”Aftalebetingelserne”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalebetingelserne 
har Aftalebetingelser for VIGEUR højere prioritet og dermed forrang i forhold til de generelle 
betingelser og tekniske specifikationer.  
 

1.2. VIGEUR er et medie etableret under Det Nordjyske Mediehus A/S. 
 

2. Erstatning og ansvarsbegrænsning 
 
2.1. VIGEUR er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, 

som udtrykkeligt følger af nedenstående bestemmelser. 
 

2.2. VIGEUR bærer ikke ansvaret for præcision i rigtigheden eller anvendelsesmuligheden af 
information, data eller tips, som formidles af VIGEUR eller vores samarbejdspartnere eller andre 
tredjemænd via tjenester, indholdstjenester, eller netværk (f.eks. videoklip), eller for dispositioner 
eller beslutninger (f.eks. investerings- og forretningsbeslutninger), som tages på baggrund af 
sådanne informationer, data eller tips.  
 

2.3. I henhold til lovgivningen skal VIGEUR træffe de fornødne juridiske, organisatoriske, driftsmæssige, 
tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for, at der er tale om et sikkert og velfungerende 
platform, herunder til sikring mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, 
fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i 
strid med lovgivningen.  
 

2.4. Hvis platformen VIGEUR ikke fungerer tilfredsstillende, fordi VIGEUR har været nødt til at 
gennemføre en teknisk, vedligeholdende eller driftsmæssig handling eller VIGEUR platformen ikke 
er tilgængelig for Abonnenten eller kan gennemføre planlagte visninger af Abonnentens indhold, er 
VIGEUR ikke forpligtet til at erstatte eventuelle tab uanset årsag, såfremt platformen VIGEUR er 
oppe senest 48 timer efter, at platformen VIGEUR er rapporteret af Abonnenten som værende 
nede. Endvidere erstatter VIGEUR alene Abonnentens direkte tab og således ikke eventuelle 
tredjemænds tab. Endvidere er VIGEUR’s ansvar begrænset til det beløb, som Abonnenten har 
betalt i abonnementsydelse de seneste 12 måneder forud for hændelsen, der har udløst et ansvar 
for VIGEUR.   
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2.5. Krav om erstatning skal indsendes skriftligt til kontaktpersonen for VIGEUR umiddelbart efter, at 
tabet eller skaden er opstået eller burde være opdaget, dog senest 3 uger efter skaden er sket, idet 
kravet ellers fortabes.  
 

2.6. Hvis VIGEUR ikke kan opfylde en forpligtelse overfor Abonnenten på grund af omstændigheder, 
VIGEUR ikke er herre over eller ikke har kunnet forudse, herunder force majeure, bærer VIGEUR 
intet ansvar og friholdes for eventuelt erstatningskrav og andre afledte krav. Som sådanne 
omstændigheder regnes blandt andet: lynnedslag, hackerangreb, pandemier, systemnedbrud på ét 
system, der integrerer med VIGEUR, vejrforhold, brand, myndighedsbestemmelser eller andre 
offentlige bestemmelser, fejl i operatørs net, arbejdskonflikter samt almene fejl på transporter, varer 
eller energi. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder i forbindelse med anden lignende “force 
majeure”. 
 

3. Behandling af personoplysninger  
 
3.1. VIGEUR registrerer og behandler alle personoplysninger, som afgives i forbindelse med opfyldelse 

af Aftalen samt persondata der afgives i forbindelse med brug af abonnementet i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Det Nordjyske Mediehus 
A/S er dataansvarlig. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb, 
adgang til tjenester og ydelser samt registrering af brugen af abonnementet, platformene osv. 
Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnementer opbevares og behandles 
fortroligt til eventuelt senere brug. 
 

3.2. Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af abonnementsydelser, men 
kan også benyttes internt med henblik på forbedring af VIGEURS produkter, ydelser og services 
samt til måling af abonnenternes adfærd på platforme og i nyhedsbreve.  
 

3.3. VIGEUR behandler og opbevarer persondata i forbindelse med indgåelse og brug af abonnementet 
i henhold til Det Nordjyske Mediehus A/S’ persondatapolitik, som kan tilgås her: 
https://nordjyske.dk/hjaelp/typiske-spoergsmaal#1660.  
 

4. Immaterielle rettigheder, herunder ophavsret 
 
4.1. VIGEUR har ophavsret til al data og indhold udgivet og produceret af VIGEUR både i form af 

billeder, lyd og tekst samt i forbindelse med udarbejdelse af abonnementsprodukter til Abonnenten 
herunder, men ikke begrænset til virksomhedsprofil og native artikler. 
 

4.2. Det er ikke tilladt at mangfoldiggøre eller sælge indhold produceret, udarbejdet og/eller på anden 
måde offentliggjort af VIGEUR, medmindre der foreligger en skriftlig godkendelse hertil fra VIGEUR. 
Dette gælder dog ikke kopiering til internt brug hos Abonnenten i henhold til punkt 4.3. For al deling 
af data/materiale udarbejdet af Vigeur gælder, at data/materiale ikke må redigeres eller på anden 
måde ændres samt Vigeur skal krediteres ved navn og logo på al offentliggørelse af data/materiale. 
 

4.3. Abonnenten har lov til at samle og videresende specifikke artikler eller content fra VIGEUR i form af 
links direkte til den/de pågældende artikler/content via interne mails og/eller interne nyhedsbreve 
eller på Abonnentens SoMe platforme. 
 

4.4. Såfremt Abonnenten bidrager med materiale og data til udarbejdelse af f.eks. virksomhedsprofil 
og/eller native formater, indestår Abonnenten for materialet ikke krænker tredjemands rettigheder, 
at Abonnenten har den fornødne kommercielle brugsret og ret til videregivelse til VIGEUR samt 
VIGEURs offentliggørelse af materialet/data på VIGEURs platforme samt for rigtigheden af 
materialets indhold. Såfremt VIGEUR måtte blive mødt med et krav fra tredjemand for enten 
krænkelse af tredjemands rettigheder eller øvrige krav, skal Abonnenten godtgøre VIGEUR for 
ethvert tab, som VIGEUR kan dokumentere.  
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5. Abonnementsmodel og opsigelse 
 

5.1. Nærværende Abonnementsaftale er baseret på prisen for samtlige produkter og indhold i 
Abonnementet fordelt på 12 ligeligt fordelt rater over en 12 måneders periode. 

 
5.2. Abonnementet kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til månedens udgang. Såfremt 

abonnementet ikke opsiges rettidigt, gentegnes abonnementet automatisk for en ny 12 måneders 
periode. 

 
5.3. Hvis Aftalen opsiges inden udløbet af den beregnede 12 måneders periode jf. punkt 5.1, og 

Abonnenten har forbrugt flere produkter/indhold i sin abonnementspakke end betalt for på 
tidspunktet for VIGEURs modtagelse af Abonnentens opsigelse, er VIGEUR berettiget til at 
efterfakturere for produkter, der allerede er afviklet og overstiger de betalte rater. Dette kan ske ved 
(1) at efterfakturere ét samlet beløb straks efter VIGEURs modtagelse af Abonnentens opsigelse 
eller (2) ved at forhøje de resterende ratebetalinger inden opsigelsen effektueres. VIGEUR beslutter 
metode for efterfakturering. Såfremt Abonnenten ikke har benyttet produkter, der svarer til 
ratebetalingen på tidspunktet for opsigelsens effektuering, bortfalder Abonnentens krav på at afvikle 
dette uden kompensation.       

 
6. Produkter i Aftalen 

 
6.1. Samtlige produkter i abonnementspakken fremgår af ordrebekræftelsen fremsendt af VIGEUR. De 

enkelte abonnementsprodukter er beskrevet Det Nordjyske Mediehus’ mediekit, som du finder her: 
https://www.e-pages.dk/nordjyskenet/1148/ 

 
 
7. Kontaktpersoner 
 

7.1. Kontaktpersonerne fremgår af ordrebekræftelsen fremsendt til Abonnenten.   
 
 
8. Betalingsbetingelser 

 
8.1. Betaling sker i danske kroner. Alle priser er eksklusive moms.  

 
8.2. Abonnenten accepterer at skulle oprette sig i Leverandørservice, hvorefter betalinger til Det 

Nordjyske Mediehus A/S for Abonnementet vil ske automatisk gennem Leverandørservice. 
Abonnementet faktureres med 5 dages betalingsfrist fra fakturadato.  

 
8.3. Ved forsinket betaling, har VIGEUR ret til at opkræve renter fra betalingsfristens udløb og indtil 

betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. VIGEUR har endvidere i 
overensstemmelse med rentelovens regler ret til at opkræve rykkergebyrer, inkassogebyr og 
kompensationsbeløb ved for sen betaling. Endeligt forbeholder VIGEUR ret til, helt eller delvist, at 
spærre for levering af ydelser, der er en del af abonnementet samt eventuelt ophæve Aftalen med 
krav om betaling af abonnement for evt. resterende bindingsperiode.  
 

9. Ændringer i Aftalen 
 
9.1. VIGEUR kan løbende være nødt til at ændre Aftalen. Sådanne ændringer vil blive varslet mindst 14 

dage, såfremt disse er væsentlige ændringer, før de træder i kraft. Hvis Abonnenten ikke har opsagt 
sit abonnement efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne, betragtes dette som en accept af 
ændringen. Ændringer til fordel for Abonnenten, kan gennemføre uden forudgående varsel og disse 
giver ikke ret til opsigelse fra Abonnentens side. Det er VIGEUR der afgør, om ændringer væsentlig 
for Abonnenten.  

 
9.2. Såfremt Abonnenten indenfor en eventuel bindingsperiode opsiger Aftalen som følge af en varsling, 

har VIGEUR ret til at kræve eventuelle rabatter på ydelser betalt, således der ved 
ophævelsestidspunktet gøres status over leverede ydelser fra VIGEUR til Abonnenten og disse 
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beregnes ud fra listepriserne. Såfremt der er ved opgørelsen er et tilgodehavende i VIGEUR’S 
favør, afregnes dette af Abonnenten ved særskilt betaling til VIGEUR jf. punkt 5.3. 

 
9.3. Ved ændringer i Aftalen, kan dette blive meddelt ved annoncering i VIGEUR eller ved underretning 

af Abonnenten pr. brev eller i forbindelse med fremsendelse af afregning, herunder som tekst på 
betalingsoversigten, såfremt Abonnenten er tilmeldt Leverandørservice.  

 
10. Samtykke til modtagelse af nyhedsbreve 
 

10.1. Ved accept af nærværende Aftale, accepterer abonnenten, at modtage elektronisk markedsføring 
på samtlige mailadresser og telefonnumre, der ejes af Abonnenten. Det omhandler de e-mails der 
benyttes til oprettelse af medarbejderlogin, således disse e-mails modtager nyheder om 
abonnement, nyheder, fordele, invitationer til arrangementer, abonnentundersøgelser og tilbud fra 
VIGEUR og Det Nordjyske Mediehus A/S. De enkelte brugere kan til enhver tid framelde sig 
elektronisk markedsføring ved at klikke på et link i den elektroniske markedsføring. Virksomheden 
har oplyst VIGEUR om, at øverste leder hos Abonnenten har godkendt afgivelse af samtykke og 
dermed udøvelse af ledelsesretten til at godkende afgivelsen af samtykket for Abonnentens e-mails 
og telefonnumre, idet modtagelsen af den elektroniske markedsføring er relevant saglig og relevant 
for Abonnentens medarbejdere.  

 
10.2. For at optimere og forbedre VIGEURs nyhedsbreve og give Abonnenten relevant indhold, tracker 

VIGEUR gennem cookies på statistikdata i nyhedsbreve. Det er eksempelvis klikrater, åbningsrater, 
hvad der klikkes på og læsetid. Det betyder alt sammen, at vi kan give dig en endnu bedre 
oplevelse af vores produkter.  

 
10.3. Det Nordjyske Mediehus A/S behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores 

privatlivs- og cookiepolitik, som findes her: https://nordjyske.dk/hjaelp/typiske-spoergsmaal#1660. 
Og vi sender ingen oplysninger videre til tredjepart.  
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