1

Salgs- og leveringsbetingelser

2 Ydelsen
2.1 Kildekode
Ved Amomo bruger vi en open-source platform,
og alt kildekode er derfor tilgængelig. Der
henvises dog til, at kildekoden kan have
forskellige licenser tilknyttet.

SALGS- OG
LEVERINGSBETINGELSER
1 Ansvar, hosting og support
1.1 Ansvar
Amomo 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 Amomo. Amomo fraskriver sig
således ansvaret for direkte tab og indirekte tab,
herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab
af data og udgifter til reetablering af data.

2.2 Design af hjemmeside
Købet af en hjemmeside inkluderer ikke
design/flytning af enkelte sider (tekst, billeder,
m.v.). Hvis dette er inkluderet i den samlede
løsning, vil dette fremgå af tilbuddet og/eller
ordrebekræftelsen.
2.3 Domænenavn
Køb af domænenavn er ikke omfattet af ydelsen.
Amomo tilbyder at hjælpe med registrering af
domænenavn, såfremt kunden ønsker dette.
2.4 Opgradering
Købet omfatter løbende opgradering af
WordPress indenfor det pågældende
versionsnummer. Eksempel så er 4.6.x omfattet
af opgradering mens 4.x.x og 5.x.x ikke er.
Opgradering til nye versioner af WordPress kan
tilkøbes.

1.2 Hosting
Det er ikke tilladt at bruge servere til lagring af
ulovligt og copyrightbeskyttet materiale. Dette
indebærer film (eller filmklip), musik, software og
billeder. Det er ikke tilladt at have større filer til
download, pornografisk materiale, streaming
media eller lagring af materiale, der ikke er
tiltænkt brug i forbindelse med websider, e-mail
eller database.

3 Betalingsbetingelser
3.1 Fakturering
Afgift for hosting faktureres årligt forud.

Amomo forbeholder sig retten til at fjerne
materiale, der i en urimelig grad belaster
serverne. Kunden bærer selv ansvaret for, at
fremsendt eller uploaded materiale (tekst,
billeder m.v.) ikke er i strid med dansk lov eller
krænker tredjemands ophavsrettigheder, eller at
materialet kan have et indhold, der kan påføre
Amomo skade eller tab af omdømme.

3.2 Betaling
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. Ved
betaling efter forfald tilskrives der renter på
0,70% samt et gebyr på 100,00 kr.
3.3 Priser
Med mindre andet er anført, er alle priser angivet
i danske kroner eksklusiv moms.

Kunden er selv ansvarlig for at indhente
eventuelle tilladelser til anvendelse af
tredjemands materiale.

4 Opsigelse
4.1 Opsigelse
Hosting aftaler kan opsiges skriftligt af begge
parter med 1 måneds varsel til udgangen af en
kalendermåned.

1.3 Support
Support kan kontaktes på e-mailadressen
support@amomo.dk. Al support over e-mail er
gratis. Amomo tilbyder mulighed for telefonisk
support, dette skal dog fremgå af tilbuddet
og/eller ordrebekræftelsen.
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5 Ophør af aftalen
5.1 Dataudtræk
Ved ophør af aftalen uanset årsag er kunden selv
ansvarlig for eventuelle data- og filudtræk.
Kunden kan dog mod betaling af den gældende
timesats få eksporteret databaser og filer.
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