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Vilkår for abonnementsaftale - Prefix-liste for kort til brug for Surcharge 

1. Aftalens omfang 

Aftalen regulerer forholdet mellem Nets Denmark A/S (i det følgende: ”Nets”) og forretningen i for-

bindelse med forretningens abonnement på prefix-liste for kort til brug for opkrævning af gebyrer 

ved betaling med kort hos forretningen (Surcharge). 

Aftalen forudsætter at forretningen har indløsningsaftale med Nets. 

2. Leverancens omfang 

Listen indeholder prefix for de korttyper, som de kortorganisationer Nets er indløser for, har defi-

neret som værende prefix til brug for firmakort eller private betalingskort udstedt uden for EØS og 

de andre prefix, som Nets vurderer kan gebyrpålægges (surcharges).  

Listen sendes til den af forretningen valgte terminalleverandør og/eller integrator med henblik på 

opdatering af terminalen. Listen udsendes når der sker opdateringer. 

Nets kan efter eget skøn løbende opdatere listen således at der fjernes eller tilføjes andre prefix 

end de der er beskrevet i dette afsnit. Herunder kan Nets reducere antal prefix i listen af hensyn til 

kapaciteten på den enkelte terminaltype. 

3. Opdatering af terminalen 

Nets videregiver oplysninger til den valgte terminalleverandør/integrator om, at forretningen har 

indgået aftale med Nets om at modtage prefix-listen som opdatering til forretningens terminal/be-

talingsløsning.  

Efter indgåelse af abonnementsaftale fremsender Nets forretningens data, herunder aftalte beta-

lingskort-gebyrer til terminalleverandøren med anmodning om opdatering af terminalen. Terminal-

leverandøren opdaterer terminalen efter aftale med forretningen inden for få dage fra forretnin-

gens henvendelse. 

4. Rettigheder 

Forretningen erhverver ingen rettigheder til prefix-listen som følge af den indgåede aftale, men får 

alene en brugsret som beskrevet i disse vilkår. 

Forretningen må ikke fremstille kopi af eller distribuere prefix-listen.  

Forretning... 
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Forretningen er forpligtet til at instruere sin terminalleverandør/integrator om at slette prefix-listen, 

når aftalen ophører. 

5. Priser og betaling 

Abonnementsprisen udgør DKK 1.000 pr. år. 

Betaling sker årligt forud ved indgåelse af aftale og ved modregning på forretningens konto hos 

Nets. Hvis det ikke er muligt at modregne abonnementsbetalingen på forretningens konto hos 

Nets, vil Nets fremsende en faktura på det forfaldne beløb.  

Ved for sen betaling betales renter efter rentelovens regler. Ved forsinket betaling er Nets beretti-

get til at opkræve et rykkergebyr, jf. Nets til enhver tid gældende prisliste på www.nets.eu/pay-

ments. 

Alle betalinger opkræves i henhold til enhver tid gældende aftale som er indgået med forretningen.  

Prisen indeksreguleres automatisk med differencen på Danmarks Statistik nettopriser fra august 

året før, til det aktuelle år med virkning fra 1. januar året efter.  

Nets kan ændre priserne med 3 måneders varsel. 

6. Fejl og mangler 

Hvis forretningen konstaterer fejl i leverancen, retter Nets fejlen og fremsender en ny leverance. 

Nets er ikke ansvarlig for de internationale kortorganisationers og/eller kortudstederes benyttelse 

af prefix. 

Nets er ikke ansvarlig for, om forretningens opkrævning af gebyrer fra kortholdere er i overens-

stemmelse med lovgivningen, herunder for om korttyperne på prefix-listen kan gebyrpålægges.  

7. Ansvar og ansvarsbegrænsning 

Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler, dog med de begræns-

ninger, der følger af disse vilkår. 

Nets er alene ansvarlig for egne ydelser og forhold. Nets er således under ingen omstændigheder 

ansvarlig for fejl/mangler eller forsinkelser eller i øvrigt for manglende opfyldelse af aftalen, i det 

omfang dette skyldes forretningens eller tredjemands forhold, herunder forretningens mislighol-

delse, brugerfejl, kommunikationsinfrastruktur eller terminal, forretningens ændringer af eller ind-

greb i terminalen, fejl eller mangler i data indtastet eller leveret af forretningen (eller forretningens 

kunder/leverandører) og lignende. 

Nets er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af goodwill, tabt om-

sætning, fortjeneste, driftstab, driftsforstyrrelser, tab af data, rentetab og lignende. 

Nets samlede erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til 

den abonnementsbetaling under denne aftale, forretningen har erlagt i de 12 måneder, der ligger 

forud for skadens indtræden.  
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Den beløbsmæssige erstatningsbegrænsning omfatter alle former for ansvar og krav, herunder 

erstatning i og uden for kontrakt, objektivt ansvar samt krav om tilbagebetaling af modtagne abon-

nementsbetalinger. 

8. Force majeure 

Ingen part kan ifalde ansvar over for den anden part for forhold, der ligger uden for den pågæl-

dende parts kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning eller 

undgået, herunder arbejdskonflikter (strejke og lockout), krig, terrorhandlinger, indre uroligheder, 

naturkatastrofer, ildsvåde, import- eller eksportforbud samt nedbrud/afbrydelser i infrastruktur, te-

lekommunikationslinjer, netværk, internetforbindelser, strømforsyning eller anden energiforsyning. 

Det forannævnte gælder også tilsvarende force majeure hos relevante underleverandører. 

9. Ændringer 

Nets kan ændre vilkårene for aftalen med tre måneders varsel. Ændringer af vilkår og priser mv. 

publiceres på www.nets.eu/payments 

Forretningen har pligt til at meddele ændringer i forretningen adresse og eventuelt email-adresse 

til Nets. Hvis forretningen har oplyst en email-adresse, kan ændringer varsles elektronisk. Forret-

ningen bærer selv ansvaret for, at forretningen ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis for-

retningen ikke har meddelt email- eller adresseændring.  

10. Ophør og opsigelse 

Aftalen løber, indtil den opsiges eller ophæves af en af parterne. 

Forretningen kan skriftligt opsige aftalen med mindst 3 måneders varsel. Eventuel forudbetalt be-

taling refunderes ikke. 

Nets kan skriftligt opsige aftalen med mindst 3 måneders varsel.  

Begge parter kan ophæve aftalen i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse. Forret-

ningens manglende rettidige betaling af ethvert skyldigt beløb betragtes altid som væsentlig mis-

ligholdelse, som berettiger Nets til at ophæve aftalen uden varsel. 

Ved ejerskifte skal ny ejer indgå særskilt aftale med Nets. 

11. Overdragelse 

Nets er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser ifølge aftalen. 

Forretningen kan ikke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser som følge af aftalen. 

12. Lovvalg og værneting 

Aftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser, som ikke kan løses ved forhand-

ling, kan indbringes for de danske domstole.  
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