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1. Definitioner 

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende 

betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: 

”Aftale”   betyder enhver aftale, mundtlig eller skriftlig, om 

køb og salg af et Produkt indgået mellem en 

Udbyder og en Kunde, herunder via den form og 

procedure tilgængelig på Hjemmesiden. I tilfælde 

af uoverensstemmelse mellem disse Betingelser og 

en Aftale mellem en Udbyder og en Kunde om 

forhold, der måtte vedrøre Purchase Partner Ajour, 

skal disse Betingelser til enhver tid have forrang. 

 

”Betingelser”  betyder disse vilkår og betingelser (som ændret 

fra tid til anden af Purchase Partner Ajour) samt 

ethvert dokument der henvises til heri eller i øvrigt 

publiceret af Purchase Partner Ajour på 

Hjemmesiden. 

 

”Bruger”   betyder enhver person eller virksomhed, herunder 

Kunder og Udbydere, som bruger eller besøger 

Hjemmesiden (uanset intentionen hermed og 

uanset måden hvorpå brugen eller besøget er 

sket) og/eller som selv eller via Purchase Partner 

Ajour eller tredjemand lader registrere en profil på 

Hjemmesiden. 

 

”Hjemmesiden”  betyder www.Purchase Partner Ajour.com, alle 

tilhørende hjemmesider samt andre hjemmesider 

administreret af eller associeret med Purchase 

Partner Ajour. 

 

”Kunden”   betyder enhver Bruger der besøger eller benytter 

Hjemmesiden med henblik på at købe Produkter 

fra Udbydere eller til at udføre Kontraktstyrring 

gennem Hjemmesiden.  

 

”Udbyder”   betyder enhver Bruger der besøger eller benytter 

Hjemmesiden med henblik på at tilbyde eller 

sælge Produkter til Kunder gennem Hjemmesiden. 
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Purchase Partner Ajour er berettiget til, på 

anmodning fra en Udbyder, at oprette en profil på 

Hjemmesiden og acceptere Betingelserne for og på 

vegne af pågældende Udbyder. 

 

”Leverandør”  betyder enhver person eller virksomhed, som 

Kunder opretter på Hjemmesiden med henblik på 

Kundens Kontraktstyring.  

 

”Produkt”   betyder ethvert produkt eller ydelse som en 

Udbyder stiller til rådighed og/eller sælger til 

Kunder via Hjemmesiden samt øvrige produkter 

eller ydelser som en Kunde måtte vælge at købe 

hos pågældende Udbyder i relation til det af 

Udbyderen udbudte produkt eller ydelse.  

 

”Kontraktstyrring”  betyder Purchase Partner Ajours ydelse, hvorved 

en Kunde på Hjemmesiden kan oprette og tilføre 

informationer om sin Leverandør, vedhæfte filer, 

samarbejde med sine kollegaer og modtage 

varsler om kontraktsudløb og fornyelsesdatoer.  

 

”Purchase Partner Ajour”  betyder Purchase Partner Ajour ApS, CVR-nr. 38 

97 91 67, Vesterbrogade 90, 1620 København V.  

 

 

2. Introduktion 

2.1 Disse Betingelser finder anvendelse mellem Brugere og Purchase Partner Ajour 

i forbindelse med Brugernes oprettelse af en profil på samt brug af 

Hjemmesiden, hvorved Brugerne accepterer disse Betingelser. 

2.2 Hvis en Bruger ikke accepterer Betingelserne, skal vedkommende undlade at 

registrere en profil eller på anden måde benytte Hjemmesiden. 

2.3 Purchase Partner Ajour forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at 

foretage ændringer af Hjemmesiden og disse Betingelser. Kunder er selv 

ansvarlige for fra tid til anden at holde sig ajour med disse Betingelser. Enhver 

brug af Hjemmesiden vil være underlagt de Betingelser, som er gældende på 

tidspunktet for brugen af Hjemmesiden. Enhver forandring eller ændring vil 

være gældende fra tidspunktet, hvor Purchase Partner Ajour indfører disse på 
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Hjemmesiden. Enhver Kunde samtykker til at være bundet af enhver ændring 

af Betingelserne, når pågældende bruger Hjemmesiden. 

 

3. Generelt 

3.1 Purchase Partner Ajour forsyner via Hjemmesiden Brugere med en platform til 

Kontraktstyring og en markedsplads, hvor Brugere efter eget valg kan benytte 

rabataftaler forhandlet af Purchase Partner Ajour med Udbydere.  

3.2 Det påhviler Kunderne og Udbyderne at overholde lovgivning og regler, der til 

enhver tid er gældende. Enhver Bruger anerkender og accepterer, at Purchase 

Partner Ajour ikke er at betragte som part i nogen Aftale, og som følge deraf 

ikke kan holdes ansvarlig for opfyldelsen af nogen forpligtelse i relation dertil, 

herunder for utilstrækkelig beholdning og levering af Produkter. 

3.3 Produktets art, pris mv. aftales mellem Kunden og Udbyderen. Kunden betaler 

vederlag til Udbyderen i forbindelse med køb af et Produkt i henhold til Aftalen 

mellem Udbyder og Kunde. Betaling af vederlag til Udbyderen er Purchase 

Partner Ajour uvedkommende. 

 

4. Kundens forpligtelser 

4.1 Kunden skal følge de til enhver tid gældende regler og forskrifter for køb og 

brug af Produkter, herunder opfyldelse af sine forpligtigelser under Aftalen.  

4.2 Purchase Partner Ajour påtager sig intet ansvar for Udbyderens handlinger, 

samt fejl og mangler ved et Produkt. 

 

5. Udbyderens rolle 

5.1 Udbyderen er ansvarlig for tilstrækkelig beholdning af Produkter samt for 

tilfredsstillende levering heraf til Kunderne. 

5.2 Udbyderen er ansvarlig for håndtering af enhver henvendelse fra Kunden 

vedrørende klager over Produkterne, herunder reklamationer, klager, 

udbedringer samt afhjælpning. Sådanne forhold er Purchase Partner Ajour 

uvedkommende.  
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5.3 Udbyderen er ansvarlig for at kunne leve op til sin markedsføring via 

hjemmesiden.  

5.4 Udbyderen er ikke ansvarlig overfor Kunden ved force majeure forhold, 

hvorved forstås forhold, der ligger uden for Udbyderens rimelige kontrol, 

herunder strejke, arbejdskonflikt, mangler ved eller forsinkelse af leverancer 

fra underudbydere, brand, vandskade, IT nedbrud og naturkatastrofe, og som 

Udbyderen ikke ved markedsføring af Produktet på Hjemmesiden burde have 

taget i betragtning. 

 

6. Betaling 

6.1 Purchase Partner Ajour modtager provision fra Udbyder, når en Kunde køber 

et Produkt fra Udbyderen via Hjemmesiden.  

6.2 Purchase Partner Ajour kan efter nærmere aftale accepteret af Brugeren 

forlange betaling for adgangen til Hjemmesiden og de her udbudte Produkter 

og til Kontraktstyring. Purchase Partner Ajour forudfakturerer Bruger.   

 

7. Tilsagn, forpligtelser mv.  

7.1 På tidspunktet for registrering på Hjemmesiden, og til enhver tid derefter, 

erklærer og garanterer hver enkelt Bruger følgende:  

(i) at samtlige oplysninger afgivet til Purchase Partner Ajour er nøjagtige 

og korrekte i alle henseender, og at de er opdaterede og ikke 

misvisende på nogen måde, 

(ii) at der hverken direkte eller indirekte foretages markedsføring eller 

annoncering via Hjemmesiden medmindre dette sker med henblik på 

indgåelse af en Aftale i overensstemmelse med disse Betingelser,  

(iii) at undlade at deltage i aftaleforhold, der efter vedkommende Brugers 

kendskab vil resultere i, eller sandsynligvis vil resultere i, (i) 

overtrædelse af gældende lovgivning, (ii) overtrædelse af eventuelle 

aftaler, ordninger eller forpligtelser over for tredjemand eller (iii) 

myndighedsrelaterede eller etiske konflikter,  
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(iv) at undlade at foretage sig, nogen handling, som vil forårsage eller føre 

til Purchase Partner Ajours eller tredjemands overtrædelse af 

gældende lovgivning, 

(v) at enhver brug af oplysninger, som vedkommende Bruger har fået 

adgang til via Hjemmesiden, herunder andre Brugeres 

kontaktoplysninger og øvrige data, ikke må finde sted, medmindre det 

sker med henblik på at tage kontakt, eller forsøge at tage kontakt, til 

Purchase Partner Ajour eller andre Brugere i forbindelse med services, 

som tilbydes via Hjemmesiden, og 

(vi) at vedkommende Bruger er indforstået med, at Purchase Partner Ajour 

er berettiget til vederlagsfrit at anvende vedkommende Udbyders logo, 

billede, og navn på loyal vis og som led i Purchase Partner Ajours 

almindelige markedsføring. 

7.2 Enhver Bruger anerkender og erklærer sig indforstået med, (i) at det er 

pågældende Bruger, og ikke Purchase Partner Ajour, som er ansvarlig for 

opfyldelsen af pågældende Brugers forpligtelser som angivet i Aftalen, (ii) at 

Purchase Partner Ajour ikke er part til en sådan Aftale, og (iii) at Purchase 

Partner Ajour, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse Betingelser, 

frasiger sig ethvert erstatningsansvar, som måtte opstå eller være relateret til 

en sådan Aftale.  

 

8. Immaterielle rettigheder  

8.1 Samtlige immaterielle rettigheder, der er forbundet med Hjemmesiden eller 

andre af Purchase Partner Ajour leverede services, herunder varemærker, 

domænenavne, ophavsrettigheder, designrettigheder, software, 

forretningshemmeligheder og knowhow, tilhører Purchase Partner Ajour med 

alle rettigheder forbeholdt. 

8.2 Enhver Bruger indestår for, at ingen fortrolige, private eller hemmelige 

oplysninger afgives til Purchase Partner Ajour eller til Hjemmesiden, der 

krænker, uberettiget tilegner eller er i konflikt med immaterielle rettigheder 

tilhørende en tredjepart, og enhver Bruger accepterer at holde Purchase 

Partner Ajour skadesløs fra ethvert ansvar, som Purchase Partner Ajour måtte 

pådrage sig i forbindelse med eventuelle krav anlagt mod Purchase Partner 

Ajour baseret på en påstand om, at de oplysninger, som vedkommende Bruger 
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har afgivet til Purchase Partner Ajour eller til Hjemmesiden krænker nogen 

immaterialretligheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende tredjemand. 

 

9. Fortrolighed 

9.1 Enhver Bruger anerkender og accepterer, (i) at fortrolige informationer om 

Purchase Partner Ajour, som videregives til pågældende Bruger eller som på 

anden måde bliver gjort tilgængelig via Hjemmesiden, under disse Betingelser 

eller som led i en levering af et Produkt, er at betragte som Purchase Partner 

Ajours ejendom og (ii) at holde sådanne oplysninger fortrolige og ikke 

videregive dem til nogen tredjemand, dog undtagen for så vidt som fortrolige 

oplysninger skal offentliggøres efter gældende ret, forudsat at vedkommende 

Bruger (a) i videst muligt omfang underretter Purchase Partner Ajour skriftligt 

om de oplysninger, der skal offentliggøres og om de omstændigheder, 

hvorunder videregivelsen påstås at være nødvendig, så tidligt som muligt før 

en sådan videregivelse skal foretages, og (b) træffer alle rimelige 

forholdsregler for at undgå og begrænse videregivelsen. 

9.2 Purchase Partner Ajour forpligter sig til at holde eventuelle oplysninger, som 

Brugere har tilvejebragt, fortrolige til enhver tid. 

 

10. Databeskyttelse 

10.1 Purchase Partner Ajour skal til enhver tid overholde gældende lovgivning 

omkring databeskyttelse og privatlivets fred vedrørende behandling af 

personoplysninger og andre oplysninger om Brugerne. Ved anvendelsen af 

denne bestemmelse, har udtrykket ”personoplysninger” den samme 

betydning, som det tilsvarende begreb i Lov om behandling af 

personoplysninger (persondataloven). 

10.2 Purchase Partner Ajour er berettiget til at lagre og behandle personoplysninger 

eller andre oplysninger indgivet af en Bruger, f.eks. navn og 

kontaktoplysninger, med henblik på at administrere hver enkelt Brugers 

deltagelse i et aftaleforhold. Hver Bruger anerkender, at Purchase Partner 

Ajour i nødvendigt omfang kan videregive sådanne personoplysninger til andre 

Brugere i forbindelse med pågældende Brugers aftalemuligheder hos disse. 

10.3 Enhver Bruger anerkender og accepterer, at Purchase Partner Ajour under 

visse omstændigheder også kan være forpligtet til at videregive 
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personoplysninger til tredjeparter, f.eks. for at overholde gældende lovgivning 

eller for at beskytte og forsvare Purchase Partner Ajours ejendomsrettigheder, 

hvis pågældende tredjepart, der modtager oplysningerne, er underlagt 

tavshedspligt. 

10.4 Enhver form for manipulation eller forsøg på at manipulere information på 

Hjemmesiden eller andre oplysninger, eller dokumentation tilvejebragt af 

Purchase Partner Ajour, er uberettiget og vil blive rapporteret til de 

kompetente myndigheder. 

 

11. Privatlivspolitik 

11.1 Brugernes brug af Hjemmesiden er underlagt Purchase Partner Ajours 

privatlivspolitik om, hvordan Purchase Partner Ajour indsamler, bruger, 

beskytter og på anden måde håndterer Brugernes personlige oplysninger. Se 

venligst Purchase Partner Ajours privatlivspolitik som er tilgængelig på 

Hjemmesiden for yderligere information herom. 

 

12. Nyhedsbreve 

12.1 Såfremt en Bruger afgiver personlige oplysninger til Purchase Partner Ajour, 

forbeholder Purchase Partner Ajour sig ret til at sende den pågældende Bruger 

nyhedsbreve og andre meddelelser til pågældendes e-mail adresse, hvis det af 

Purchase Partner Ajour skønnes relevant.  

12.2 Enhver Bruger kan til enhver tid fravælge nyhedsbreve ved at klikke på 

afmeld-linket i nyhedsbrevet. 

 

13. Ansvar 

13.1 Purchase Partner Ajour er alene at betragte som udbyder af en platform for 

Brugere, som formidler kontakt mellem Kunder og Udbydere, og som udbyder 

af en platform til Kontrakstyring, og Purchase Partner Ajour påtager sig ingen 

forpligtelser af nogen som helst art, medmindre andet er foreskrevet i disse 

Betingelser. Brugen af Hjemmesiden er for Brugernes egen risiko, og enhver 

forpligtelse i relation til køb og salg af ethvert Produkt er et forhold mellem 

Kunden og Udbyderen. 
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13.1.1 Purchase Partner Ajour kan eller skal ikke holdes ansvarlig for fejl eller 

mangler ved Produkter eller for nogen skader, hverken direkte eller indirekte, 

som måtte opstå i forbindelse med et Produkt og Brugerne skal afholde sig fra 

at rejse nogen som helst krav mod Purchase Partner Ajour i relation hertil. 

13.1.2 Medmindre andet fremgår af disse Betingelser, kan eller skal Purchase Partner 

Ajour ikke holdes ansvarlig for tab, skader, omkostninger, udgifter eller andre 

krav, herunder indirekte tab, følgetab eller andre tab, som måtte opstå i eller i 

forbindelse med disse Betingelser. 

13.1.3 Purchase Partner Ajour påtager sig intet ansvar overfor Brugerne for indholdet 

eller links gjort tilgængelige på Hjemmesiden. 

13.1.4 Purchase Partner Ajour påtager sig intet ansvar for skattemæssige eller 

momsmæssige konsekvenser for Kunder og/eller Udbydere i forbindelse med 

indgåelse og opfyldelse af Aftaler. Ansvaret for ethvert skattemæssigt forhold 

påhviler Brugerne og er Purchase Partner Ajour uvedkommende.  

13.1.5 Enhver Bruger accepterer, at Purchase Partner Ajour ikke er ansvarlig for tab 

eller sammenbrud af IT systemer (uanset årsag). Purchase Partner Ajour skal 

heller ikke gøres ansvarlig for omkostninger, udgifter, tab eller skader uanset 

hvor dette skyldes defekt eller sammenbrud i overførelsen af IT systemer. 

Purchase Partner Ajour skal efter bedste evne bestræbe sig på at korrigere 

sådanne fejl, defekter, tab eller sammenbrud hurtigst muligt. 

13.2 Purchase Partner Ajour ansvar er uanset årsag begrænset til 10 gange det af 

Bruger til Purchase Partner Ajour betalte årsabonnement, dog max Euro 

5.000. Purchase Partner Ajours samlede ansvar fra en begivenhed er tillige 

begrænset til Euro 100.000.  

 

14. Overdragelse  

14.1 Purchase Partner Ajour er berettiget til at overdrage samtlige eller dele af 

Purchase Partner Ajours rettigheder og/eller forpligtelser under disse 

Betingelser til et associeret selskab uden en Brugers samtykke. 

14.2 Ingen Bruger er berettiget til at overdrage dennes rettigheder og/eller 

forpligtelser under disse Betingelser eller en Aftale til nogen som helst anden 

part uden forudgående skriftligt samtykke fra Purchase Partner Ajour. 
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15. Delvis ugyldighed 

15.1 Hvis en bestemmelse i disse Betingelser eller anvendelsen heraf erklæres eller 

skønnes ugyldig eller ikke kan håndhæves, delvist eller som helhed, vil en 

sådan bestemmelse anses som værende udskilt og ikke påvirke gyldigheden 

og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i disse Betingelser. 

 

16. Ikrafttrædelse og opsigelse 

16.1 Disse Betingelser træder i kraft på tidspunktet for Brugerens accept af disse og 

fortsætter indtil de opsiges af enten Brugeren eller Purchase Partner Ajour i 

overensstemmelse med dette punkt 16.  

16.2 Enhver Bruger kan til enhver tid opsige disse Betingelser ved at slette sin profil 

på Hjemmesiden med eller uden årsag eller ved at give skriftlig meddelelse til 

Purchase Partner Ajour herom. 

16.3 Purchase Partner Ajour kan til enhver tid bringe enhver Brugers profil og disse 

Betingelser til ophør med eller uden årsag ved skriftlig underretning på den af 

pågældende Brugers oplyste e-mail adresse eller andre oplyste 

kontaktoplysninger.   

16.4 Ved opsigelse i overensstemmelse med dette punkt 16 forbliver punkterne 7, 

8, 9, 13 og 17 i kraft. 

 

17. Lovvalg og værneting 

17.1 Disse Betingelser er underlagt af dansk ret og skal fortolkes i 

overensstemmelse hermed uden hensyntagen til konflikter mellem 

lovbestemmelser. 

17.2 Enhver tvist som måtte opstå af disse Betingelser skal anlægges i første 

instans ved Københavns byret. 

 

18. Kontaktinformation 

18.1 Purchase Partner Ajour kan kontaktes på: 
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Purchase Partner Ajour ApS 

Vesterbrogade 90 

1620 København V 

Denmark 

info@ajour.it 

 


