Forretningsbetingelser for hosting af web- & mailserver hos MKR IT A/S
(MKR IT A/S er i det efterfølgende benævnt MKR)
Gældende fra 1/12 2012
1.

For hosting af web- & mailserver hos MKR gælder generelt følgende forretningsbetingelserne for MKR
IT A/S’ leverancer.

2.

Indgåelse af hosting aftaler – Løbetid og opsigelse

2.1
2.2

Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos MKR.
Abonnementer forudfaktureres kvartalsvis, og kan til enhver tid opsiges skriftligt med tre måneders
varsel, regnet fra udgangen af den indeværende måned.
Ved opsigelse fremsender MKR en skriftligt bekræftelse.
Abonnementet løber fra aftalens tegning og 3 måneder frem, og forlænges derefter automatisk hver 3.
måned til en ny abonnementsperiode.
Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.
Ønsker MKR at opsige et abonnement, kan dette ske med 3 måneders skriftligt varsel.
Ved brud af de på denne side omtalte regler, kan MKR uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig
opsigelse fra MKR fremsendes og effektueres.
Ønsker MKR 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´s ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement.
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3.

Ansvar vedrørende hosting

3.1

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.

3.2

Bliver MKR 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 ligeledes være myndighederne behjælpelig.

3.3

I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet i nærværende bestemmelse er kunden forpligtet til i
enhver henseende at friholde MKR for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.

3.4

Kunden gøres opmærksom på, at MKR 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 lovgiv-ning og den mellem kunden og MKR indgåede aftale.

3.5

MKR anser bl.a. følgende aktiviteter som udtryk for kundens misligholdelse af denne aftale, og MKR
forbeholder sig derfor i bl.a. disse tilfælde ret til at ophæve aftalen uden varsel:
• Gentagen afsendelse af uopfordrede meddelelser (Unsolicited Commercial E-mail (UCE) eller SPAM)
• Aktiviteter der har til formål at opnå uberettiget adgang til systemer tilkoblet MKR´ eller andre
informations-udbyderes net, herunder forsøg på uberettiget at skaffe sig adgang til nævnte systemer
• Aktiviteter som forårsager urimelig belastning af parters net eller dertil koblede IT-systemer eller på
anden måde truer nettets funktion og anvendelighed
• Hvis kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation – herunder header-informationer og IPadresser.
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