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Handelsbetingelser og vilkår vedrørende services hos I-Vækst ApS
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1. Aftalen
Disse generelle Abonnement, Finansieringsvilkår og servicebetingelser gælder i alle tilfælde, hvor en virksomhed eller privatperson køber abonnement, Fi-

nansieringsbaseret eller fastprisservices(Herefter kaldet køber) hos I-Vækst ApS cvr 42608882 (Herefter kaldet ”I-Vækst”). Hvis du har spørgsmål, er du altid 

velkommen til at kontakte os på telefonnummer 30 40 33 00 eller pr. e-mail kontakt@i-vaekst.dk

1.1 Aftalen mellem kunden og I-Vækst
En aftale kan baseres på flere betalingsformer; Fastpris/engangsbeløb, Abonnement og Finansiering. Uanset betalingsform, hæfter du som kunde for rettidig 

betaling af den ydelse der leveres i henhold til godkendt tilbud.

Aftalen består af:
• Godkendt tilbud
• Accepterede betingelser, herunder tidsperiode
• Gældende betalingsbetingelser
• Leveringstid
• Priser

Ved godkendelse og underskrift af et tilbud betragtes ordren som bekræftet fra begge parter og igangsættes herefter jf. aftale.

Alle kontrakter indgås på dansk og Abonnement / Finansieringsvilkårene er altid gældende medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem kunden og 

I-Vækst. Ved accept af tilbuddet accepteres samtidig vilkår, bindingsperiode og opsigelsesrettigheder.

1.2 Aftalens gyldighedsperiode
Aftalen som indgås med I-Vækst, træder i kraft på tidspunktet, hvor køber accepterer tilbudet. Aftalen er bindende i det øjeblik et tilbud er accepteret. Bindings-

perioden for en service fremgår af den godkendte aftale. Aftalen kan opsiges af begge parter, jf. pkt. 7, Opsigelse/Abonnement.

Der vil til hver en tid være en løbende dialog omkring fortsættelse af samarbejdet, når aftalens udløb nærmer sig. Da kunder hos I-Vækst ApS ejer alt materi-

alet og arbejdet udført for dem, vil der ved ophør af samarbejdet blive videregivet alt materiale, koder og generelle informationer til kunden, hvorefter der vil 

komme en bekræftelse på ophør fra I-Vækst side af. 

For at beskytte kundens forretning, forbeholder I-Vækst sig retten til, at fortsætte arbejdet hvortil prisen vil være på månedsbasis, udregnet ud fra den oprin-

delige aftales pris, brudt ned til månedsbasis, indtil dialog skabes og man i fællesskab finder frem til en løsning. Dette sker kun, såfremt dialog ikke opnås ved 

gentagne forsøg, startende fra 3 måneder før aftalens ophør. Dette gøres eksempelvis for, at kunden ikke risikerer pludselig, at stå uden en aktiv hjemmeside, 

eller en aktiv markedsføringsstrategi, som for visse virksomheder, kan have store konsekvenser 

2. Abonnement / Finansiering
• I-Vækst er en IT- & marketing virksomhed med en bred vifte af services:
• Hjemmeside og webshop udvikling
• Online markedsføring, PPC, SEO, SME m.m.
• Design og grafisk arbejde til logoer m.m.
• Animation og 3D til videoer til hjemmeside eller anden content.
• Tekst Forfatning - Email marketing

 
Abonnement / Finansieringsprisen opkræves første gang senest 8 dage efter et tilbud er accepteret, det kan dog ske prompte ved køb f.eks via direkte overfør-

sel, delbetalingsplan, mobilepay. Såfremt opkrævningen ikke stemmer overens med det accepterede tilbud, og du ikke ønsker at acceptere de uoverensstem-

mende vilkår, skal du meddele det til os skriftligt hurtigst muligt.

Vi forbeholder os retten til at komme med fremtidige prisændringer og Abonnement / Finansieringsvilkårs ændringer. Ændringer kan ske med skriftlig varsel 

løbende måned 30 dage. Dog aldrig med risiko for prisstigning af eksisterende aftale.

2.1 Bindingsperiode
Bindingsperioden for en abonnementsaftale kan variere fra service til service. Bindingsperioden eller opsigelsesperioden vil derfor fremgå tydeligt på det 

accepterede tilbud.

2.2 Betingelser for brug
Alt materiale der bruges på en platform leveret af kunden skal overholde copyright og må ikke være kopieret fra en tredjepart, medmindre der er lavet en klar 

aftale med tredjeparten herom.

Det er kundens ansvar at overholde dette og skulle kunden ikke overholde denne klausul, kan I-Vækst ikke stilles til ansvar for eventuelle overtrædelser af 

copyright.
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Ved hosting aftaler stilles der en mail og server plads til rådighed. Såfremt dette misbruges til spam, hacking eller andre ulovlige aktiviteter, forbeholder I-Vækst 

sig retten til at suspendere kundens konto uden varsel.

Uploades der scripts eller andet kode som belaster I-Vækst’s miljø, forbeholder I-Vækst sig også retten til at suspendere kundens konto.

I-Vækst tager ikke ansvar for ulovligt indhold på serveren uploaded/anbragt af kunden og forbeholder sig til en hver tid retten til at holde kunden ansvarlig for 

filer og andet data på serveren anbragt af kunden.

2.2.1 Domæne
Det er muligt at oprette og adminstere et domæne via I-Vækst’s platform eller igennem direkte bestilling via email hos I-Vækst. Prisen følger markedsprisen og 

kan reguleres årligt såfremt priserne ændres hos DK-hostmaster.

Domænet registreres i kundens navn, og det er derfor et krav at du er myndig ved bestillingen af domænet.

Registrering af domæner sker efter først-til-mølle princippet, vi bærer ikke ansvaret for at bestilt domæne ikke kan oprettes, fordi domænet allerede er optaget 

af anden part.

Vi forholder os retten til ikke at kunne gøres erstatningsansvarlig for at domænenavnet krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret, det er 

derfor dit ansvar at sikre dig at dette ikke er tilfældet inden bestillingen af domænenavnet.

Alle domæner styres af domæne-administratorer som DK-hostmaster.dk som også er ansvarlig for opkrævelse af betaling m.m. for domæner.

Domænet kan ikke overdrages uden skriftlig samtykke fra os, der kan blive pålagt et tillægsgebyr i forbindelse med overdragelsen af et domæne.

Domæne forudbetales for minimum 12 måneder, og sker der ikke rettidige betaling slettes domænet uden forudgående varsel, som følge heraf, kan vi ikke gøres 

ansvarlig for manglende fornyelse af domænenavn.

2.3 Finansiering af services
Ved indgåelse af en afbetalingsaftale, er der forskellige muligheder for fremtidig abonnement efter afbetalingen er gennemført. Disse er præsenteret ved ind-

gåelse af aftalen. Du vil automatisk blive flyttet over på det abonnement der indeholder hosting, support, og gateway(kun webshops), medmindre andet ønske 

er tydeligt meddelt til kontakt@i-vaekst.dk, såfremt det er en hjemmeside, reduceres afbetalingen til et abonnement der indeholder hosting og support. Er der 

indgået en finansieringsaftale på en anden service end en hjemmeside eller webshop, vil det fremgår i feltet ”Vilkår og betingelser” hvilke vilkår denne aftale 

er indgået under.

2.4 Persondata
Person- og firmaoplysninger der bruges til registreringen ved køb af Abonnement / Finansiering / fastpris services, behandles i overensstemmelse med lov om 

persondata oplysninger.

2.5 Pause af Abonnement / Finansiering
Det er ikke muligt at pause et Abonnement / Finansiering. Abonnement / Finansiering skal derfor opsiges jf. pkt. 8

2.6 Overdragelse
Hvis dit produkt overdrages til anden person eller virksomhed, kræver vi en skriftlig meddelelse herom fra både den nye og gamle ejer. Der kan i forbindelse 

med overdragelse af et produkt blive opkrævet et mindre gebyr. 

3. SEO Abonnement og vilkår
Et SEO abonnement hos os omfatter, at vi arbejder aktivt med placeringsfremmende arbejde i søgemaskinen Google på udvalgte søgeord. Søgeordene kan 

have forskellige konkurrence grader.

Arbejdet består af søgemaskinevenlig tekstudformning til valgte søgeord, SEO-fremmende opsætning af tekst, kontrol af teknisk opsætning og linkbuilding 

(referencer fra andre websteder).

Hvis du har købt SEO hos os, leverer vi en mundtlig gennemgang af fremgangsrapporten til dig én gang i kvartalet. Derudover leverer vi loginoplysninger, så du 

på egen hånd kan hente udtræk af fremgangsrapporten, dette login er aktivt så længe du er aktiv SEO køber. Fremgangsrapporten er inkluderet i dit abonne-

ment på SEO. Ønsker du andre rapporter, skal anmodningen om dette ske på skrift til kontakt@i-vaekst.dk, hvorved vi vil vurdere i hvilken grad det er relevant i 

den enkelte situation. Vi leverer ikke dokumentation for, hvilke links der er lavet i forbindelse med SEO, da der er tale om fortrolige oplysninger. Abonnements-

prisen opkræves første gang senest 8 dage efter accept af det fremsendte tilbud.

Vi forbeholder os retten til at komme med prisændringer og abonnements vilkårsændringer, på baggrund af ændringer ved f.eks. Google. Ændringer kan ske 

med skriftlig varsel løbende måned 30 dage.

3.1 Bindingsperiode
Bindingsperioden for SEO er som minimum 12 måneder fra opstartsdato. Med mindre andet er skriftlig aftalt i det godkendte tilbud.
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3.2 Opstartsperiode
I-Vækst påbegynder arbejdet med det samme alle nødvendige oplysninger er modtaget, og aftalen er godkendt. Her arbejdes der med tekniske ting, onsite SEO 

m.m. og der vil ikke være nogen synlige ændringer for det almene øje, da det hele sker ”bag facaden”, derfor skal man forvente op mod 3 måneder, før man vil 

begynde at se synlige rangeringsændringer, denne periode kan dog være længere alt efter konkurrencen af de valgte søgeord.

3.3 Ændring af SEO søgeord
Det er muligt at ændre et eksisterende søgeord. Ændring af søgeord skal ske ved løbende måned 30 dage, det grundlæggende arbejde der er foretaget mistes, 

hvorved søgeordene og de dertil relaterede placeringer, starter helt fra ny. Det er muligt at ændre søgeord op til 2 gange på en 12 måneders periode.

Ønsker du at ændre et søgeord, kontaktes din faste kontaktperson herom.

3.4 Pause af abonnement
Det er ikke muligt at pause et abonnement. Abonnement skal derfor opsiges jf. pkt. 8

3.5 Rapportering og gennemskuelighed

I-Vækst forsøger så vidt muligt at gøre arbejdet gennemsigtigt for køber. Vi leverer rapporter hver måned, der anviser det forudgående arbejde, samt udvikling 

i placering for de udvalgte søgeord.

4. Ansvar
I-Vækst tager regelmæssig backup af hjemmesider, webshops  som er hosted på I-Vækst’s servere. Såfremt din application er hosted på en tredjeparts server af 

eget valg, bærer I-Vækst ikke noget ansvar for tab af data.

I-Vækst sørger for at opretholde software på serverne til tidens krav, det er samtidig I-Vækst´s ansvar at sørge for at hjemmesider er optimeret til fremtidige ver-

sioner af den anvendte software. Dette er udelukkende gældende under gyldig aftaleperiode hos I-Vækst, medmindre en service aftale er indgået med I-Vækst 

angående vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden.

Ved udarbejdelse af en webshop eller hjemmeside, er det accepterede tilbud udgangspunktet for aftalegrundlaget. Medmindre det tydeligt fremgår af tilbud-

det, er I-Vækst ansvarlig for fremtidig vedligeholdelse, opgradering og tilpasning af hjemmesiden/webshoppen under aftalens bindingsperioden.

4.1 Hjemmeside/webshop opgradering, vedligeholdelse og fremtidssikring
Når en hjemmeside/webshop er gået live, er det købers eget ansvar at indberette eventuelle fejl og mangler.

Da software udvikler sig med lynets hast kan fejl derfor forekomme når der kommer opdateringer til browsere, java, javascript og andre tekniske elementer der 

benyttes til at læse en hjemmeside. Disse opdateringer har en ”ekstern” indflydelse på din hjemmeside/webshop og når disse opdateringer udgives kan der 

forekomme ting på din hjemmeside/webshop som skal opdateres for at sikre stabil drift.

4.2 Projekt stilstand
Går et projekt i stå og I-Vækst ikke bære ansvaret herfor, kan der efter 3 måneder opkræves ekstra betaling for genopstart af projektet. Dette skyldes at der på 3 

måneder kan være kommet nye versioner af browser, java, CMS software m.m., som vil kræve en generel opdatering af hele systemet for at genoptage projektet 

som er et tidsforbrug der ligger udover det accepterede tilbud.

Ved mere end 6 måneders stilstand, forbeholder I-Vækst sig retten til at revidere prisen for færdiggørelse af projektet, da der kan forekomme ændringer i priser, 

timepriser m.m. siden aftalens indgåelse.

4.3 Aftalegrundlag
Ved udarbejdelse af en opgave, er det tilbuddet der er grundlag for projektet. Såfremt funktioner, features eller andet ønskes, som ikke tydeligt fremgår af 

tilbuddet, anses disse som ”ændringsanmodninger” og vil blive estimeret og opkrævet betaling for. Det er derfor kundens ansvar at informere I-Vækst om alle 

ønskede funktioner, idéer og tanker før opstart af en opgave, således I-Vækst kan estimere og tilføje det hele til et tilbud før opstart.

Forudgående mailkorrespondancer er ikke bindende i forhold til aftalegrundlag, såfremt det ikke fremgår tydeligt af tilbuddet.

4.4 SEO
SEO er et dynamisk arbejde og handler om at gennemskue Googles algoritmer og konstant tilpasse din hjemmeside/webshop. Der ydes derfor ingen garanti for 

side 1 placeringer, da dette er påvirket af søgeordets konkurrence samt markedet, det kan der forventes alt fra 3 måneder til 1 år før man opnår side 1 placering.

5 Levering
Leverancer og deadlines fastsættes ud fra en given service, og som en del af service/projekt opstart i samarbejde med en projektleder. Såfremt en aftalt dead-

line er oplyst som en del af et accepteret tilbud, gør denne deadline/leverance sig gældende.

Kommer der ændringsanmodninger eller tilføjelser til projektet under udarbejdelsen revurderes deadline og I-Vækst forbeholder sig retten til at forlænge 

deadline jf. Den ekstra produktionstid på de nye tiltag.
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6. Betalingsvilkår
Det er en forudsætning for indgåelsen af aftalen, at betalingen af servicen hvad end det er fastpris, abonnement eller en Finansieringsaftale, sker med beta-

lingskort, mobilepay eller bankoverførsel.

Oplysningen om hvilken betalingskort, der kan benyttes findes på www.i-vækst.dk. Alle services er forudbetalt og projekter og services startes først op, når 

første betaling er modtaget.

Der kan i nogle tilfælde blive opkrævet et mindre beløb ved betaling med bestemte betalingskort, oplysninger herom findes på www.i-vækst.dk.

6.1 Forsinket betaling
Betaler du ikke prisen for den serviceydelse, du har købt hos os, til aftalt tid, og vi er uden ansvar for forsinkelsen, betaler du rente af beløbet efter de regler, der 

til enhver tid fremgår af renteloven.

Vi sender første rykkerskrivelse til dig tidligst 10 dage efter den dato, hvor beløbet skulle have været betalt, og en eventuel anden og tredje rykkerskrivelse 

tidligst 10 dage efter den foregående rykkerskrivelse.

Du betaler et gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Betaler du ikke prisen for den serviceydelse, du har købt hos os, senest 30 dage efter aftalt tid, og vi er uden 

ansvar for forsinkelsen, kan vi:

• suspendere brugen af serviceydelsen uden kompensation og ansvar.

• Ophæve aftalen om dit køb af serviceydelsen.

• Ophæve en eventuel aftale om dit køb af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til dig, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller.

• Bruge andre misligholdelsesbeføjelser. Hvis vi vil ophæve en aftale, skal vi meddele det til dig skriftligt senest 10 dage efter 30 dages fristens udløb. 

Såfremt der ikke er reaktion på første, anden og tredje rykker skrivelse, sagen automatisk sendes til en inkasso service 10 dage efter tredje rykker 

skrivelse.

7 Opsigelse
7 Opsigelse Aftalen er gældende for det antal måneder angivet på den indgået aftale.  Aftalen ophører som udgangspunkt automatisk ved udløb af perioden, 

dog forbeholder I-Vækst sig retten til, at fortsætte samarbejdet, med fakturering på månedsbasis for det aftalte beløb. Dette gøres for, at sikre den enkelte 

kundes forretning. Det kan for eksempel have store konsekvenser for mange virksomheder, hvis de pludselig står uden en aktiv hjemmesiden, og uden henven-

delser fra nye kunder, såfremt tilgangen af nye kunder, er essentiel for deres forretnings eksistens. Der vil altid blive talt sammen løbende under et samarbejde, 

og når man nærmer sig udløb, klarlægges om man ønsker fortsættelse af samarbejdet, samt på hvilke parametre samarbejdet skal bestå.  I-Vækst forbeholder 

sig retten til at opsige en aftale med 30 dages varsel, eventuelt forudbetalt beløb vil blive tilbageført til kunden, ud fra en beregning foretaget af I-Vækst, hvor 

der blandt andet tages højde for tidsforbrug, samt eventuelle indkøb ifm. Aftalen. Opsiges en aftale før udløb fra kundens side, hvor betalingen kører på må-

nedsbasis, vil manglende faktureret periode i forlængelse af opsigelsen blive faktureret til kunden, uanset hvilke andre betalingsaftaler der tidligere er indgået.

7.1 Abonnement
 Alle services af abonnements karakter har en bindingsperiode som fremgår af det godkendte tilbud. Ønsker du at stoppe et samarbejde umiddelbart efter 

bindingsperioden er afsluttet, skal du derfor sende din opsigelse til kontakt@i-vaekst.dk senest 1 månede + en løbende før din bindingsperiode ophører. Et 

abonnement kan godt opsiges inden for en given bindingsperiode, men vil som nævnt i ovenstående afsnit omhandlende ”opsigelse” blive faktureret for den 

resterende periode. Da de fleste af vores arbejdstimer typisk ligger i begyndelsen af et nyt samarbejde.
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8 Gyldighed
Disse betingelser / Abonnement / Finansieringsvilkår er gyldige fra 01/09-2021 og erstatter tidligere Abonnement / Finansieringsvilkår. Disse Abonnement / 

Finansieringsvilkår er altid gældende medmindre andet skriftlig er aftalt.
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