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Standardbetingelser gældende pr. 24.06.2010. 
  
Denne side angiver vilkårene for levering af Kaspersky licenser. 
 
Levering 
VestNet A/S leverer en licenskode svarende til det antal licenser, som kunden køber. Koden 
leveres pr. e-mail, men kan mod et ekspeditionsgebyr sendes pr. post. 
 
 
Abonnement 
Abonnementet kan aftales, så VestNet hvert år ved licensens udløb sørger for, at kunden får 
fremsendt ny licensnøgle. 
 
  
Service og support 
Vestnet tilbyder support pr. e-mail eller telefonisk på hverdage i åbningstiden, som oplyses på 
VestNet’s hjemmeside på www.vestnet.dk Udenfor åbningstiden ydes der ikke support på 
Kaspersky. 
 
 
Opkrævning 
Abonnementer opkræves kvartalsvis (3 måneder) forud.  
 
VestNet A/S kan ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, hvis der er 
begrundelse for at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Dette vil 
kunne blive aktuelt, hvis: 
 

1. Kunden flere gange ikke overholder sin betalingsforpligtelse i henhold til 
abonnementsaftalen eller i øvrigt har anden gæld til VestNet A/S, som ikke er betalt. 

 
2. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. 

 
3. Kunden standser sine betalinger, begærer forhandlinger om akkord eller gældssanering 

eller er taget under konkursbehandling. 
 
 
Betalingsbetingelser 
Betalingsbetingelser er netto kontant. 
 
Ved for sen betaling forbeholder VestNet A/S sig ret til at tillægge rente i henhold til renteloven. 
Ved evt. rykning tillægges gebyr på kr. 100,00 pr. rykning. VestNet A/S er alene forpligtet til levere 
ydelser til kunden, såfremt betalingsbetingelserne fra kundens side er overholdt. Ved restance er 
VestNet A/S ikke forpligtet til at opretholde kundens data og øvrige oplysninger. 
 
Der beregnes et standard faktureringsgebyr på abonnementer efter gældende prisliste.  
  
Kunden er forpligtet til at acceptere at blive tilsluttet Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS). 
Såfremt abonnementet ikke tilmeldes PBS, vil der blive opkrævet et forhøjet faktureringsgebyr efter 
gældende prisliste. I tilfælde af, at abonnementet ikke er tilmeldt PBS, kan VestNet vælge at 
fakturere kunden hver måned i stedet en gang i kvartalet. 
  
Alle beløb er anført inkl. 25% moms.  
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Opsigelse 
I forbindelse med forbrugerkøb er der 14 dages fortrydelsesret fra bestillingsdatoen, hvis denne er 
afgivet pr. telefon eller via VestNet’s hjemmeside www.vestnet.dk. Eventuel fortrydelse 
forudsætter, at abonnementet ikke er taget i anvendelse, d.v.s. at licenskoden ikke er aktiveret. 
 
Løbende abonnementer er gældende til det opsiges af en af parterne. Opsigelse skal ske senest 3 
måneder inden en fornyelsesperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt, enten pr. brev til VestNet A/S, 
Stenhusvej 7, 4300 Holbæk eller via e-mail til opsigelse@vestnet.dk 
 
 
Øvrige betingelser 
VestNet forbeholder sig ret til at foretage al kommunikation med kunden pr. e-mail. VestNet 
opretter derfor en e-mail konto til kunden, som er en del af abonnementet. Der kan forekomme 
indhold i kommunikationen, der har salgs- og markedsføringsmæssig indhold. Det er frit for kunden 
at benytte en anden e-mailadresse, end den, som oplyses af VestNet. Dette skal blot meddeles 
VestNet skriftligt. 
 
Der udsendes særskilte salgsinformationer, som kunden kan tilmelde sig for at modtage. 
  


