
Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram" 

1. Gyldighed 

1.1 Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") regulerer kontraktforholdet mellem nu3 GmbH ("nu3") og 

en affiliate partner ("partneren") i det reklameprogram, der distribueres via Zanox platformen ("nu3 

partnerprogrammet"). 

1.2 "Zanox" er et selskab registreret i Tyskland, beliggende Stralauer Allee 2, 10245 Berlin med 

selskabsnummer HRB 75459. 

1.3 Partnerens forhold til Zanox skal være underlagt disse vilkår og betingelser. De kan blive aftalt fra 

gang til gang mellem Zanox og partneren, og de fungerer uafhængigt af forholdet mellem partneren og 

nu3. 

2. Genstanden for disse vilkår 

2.1 Disse vilkår omfatter forholdet mellem partneren og nu3 og regulerer partnerens deltagelse i nu3s 

partnerprogram og anvendelse af reklamemateriale, herunder bannere, buttons og tekstlinks, 

produceret af nu3 relateret til hjemmesiden www.nu3.dk ("reklamemedier") på partnerens hjemmeside 

(som defineret nedenfor). Zanox distribuerer reklamemedier til partnerne i nu3s partnerprogram. 

2.2 Hvis partneren ønsker at deltage i nu3s partnerprogram, skal partneren indgive en ansøgning om 

at deltage direkte til Zanox. Ved at indsende ansøgningen til Zanox anses partneren for at have givet 

udtryk for sin accept af disse betingelser gældende mellem partneren og nu3. 

2.3 Partneren må kun placere reklamemedier på en hjemmeside, som er ejet af ham, og som er 

registreret hos Zanox som en del af nu3s partnerprogram ("partnerens hjemmeside"). Der er ingen 

begrænsning på, hvor længe partneren kan vise reklamemateriale på sin hjemmeside, og partneren 

kan fjerne reklamerne fra sin hjemmeside til enhver tid. 

2.4 Registrering til nu3s partnerprogram og løbende deltagelse i det er gestand for de vilkår og 

betingelser, der regulerer forholdet mellem partneren og Zanox. 

2.5 Partnerens involvering i nu3s partnerprogram og dets brug af reklamemedier skal spores og 

registreres af Zanox, og rapporter indeholdende disse oplysninger skal være tilgængelige for nu3. 

2.6 nu3 forbeholder sig retten til at opdatere disse vilkår til enhver tid. Eventuelle ændringer skal 

meddeles partneren af nu3s partnerprogram. Partneren skal, på den måde angivet af Zanox, 

acceptere eventuelle ændringer inden for 4 uger efter modtagelsen af den respektive meddelelse. I 

tilfælde af, at partneren ikke accepterer den ændrede version af disse vilkår inden for 4 uger efter 

modtagelsen af den ændrede version af vilkårene fra Zanox, skal partnerenes deltagelse i nu3s 

partnerprogram opsiges med øjeblikkelig virkning. 

3. nu3s forpligtelser 

3.1 nu3 skal udføre sine forpligtelser i henhold til disse vilkår med behørig dygtighed og professionel 

omhu. 



3.2 nu3 skal udlevere reklamemedier, der overholder EU-lovgivningen. 

3.3 nu3 skal være ansvarlig for kvaliteten og korrektheden af reklamemedierne. 

3.4 nu3 skal betjene hjemmesiden www.nu3.dk og ethvert indhold eller funktionalitet på denne 

hjemmeside inden for de tekniske evner, som står til rådighed for nu3. nu3 garanterer ikke, at 

tilgængeligheden af denne hjemmeside skal være fejlfri og uafbrudt. 

4. Partnerens forpligtelser 

4.1 Partneren garanterer, at reklamemedier på dennes hjemmeside, ikke er omgivet af, indrammet af, 

sammenstødende med eller på anden måde er forbundet med indhold, der fremmer, støtter, anbefaler 

eller på anden måde viser indhold, der er, indeholder eller er relateret til: 

4.1.1 Materiale af enhver art eller natur, som er retsstridigt eller forfalsket; 

4.1.2 Materiale, som er skadeligt for børn, pornografisk, uanstændigt eller eksplicit seksuelt; 

4.1.3 Materiale, der nedgør, er æreskrænkende, er injurierende, er ansvarspådragende eller truer 

fysisk skade på andre; 

4.1.4 Enhver software, ethvert produkt eller enhver tjeneste, der er ulovlig eller som krænker 

rettighederne for en tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, spyware, malware, adware, 

tjenester, der sender uopfordrede reklamer, kampagner, konstrueret til at iværksætte "denial of 

service"-angreb, kampagner, udviklet til at få uautoriseret adgang til netværk på internettet; eller 

enhver spoofing, omdirigering eller sporing fra andre hjemmesider i et forsøg på at opnå trafik; 

4.1.5 Enhver software, ethvert produkt eller enhver tjeneste, som indsamler personlige oplysninger om 

brugerne, uanset om til kommercielle formål eller ej uden udtrykkelig tilladelse fra disse brugere; 

4.1.6 Ethvert materiale, der i øvrigt krænker rettighederne for tredjeparter gennem falsk reklame, 

unfair konkurrence, krænkelse af pr-rettigheder eller af privatlivets fred, overtrædelse af anti-

diskriminerende lovgivning eller regulering, eller enhver anden rettighed, relateret til en person eller 

virksomhed. 

4.2 Partneren må ikke eje eller drive et websted, der kan føre til forveksling med en hjemmeside, der 

ejes eller drives af nu3. Partneren må ikke kopiere noget af hjemmesider, der ejes eller drives af nu3, 

herunder grafik, tekst eller andet indhold. 

4.3 Partneren må ikke, på dennes hjemmeside eller andetsteds, indikere, at partnerens hjemmeside er 

ejet, drevet eller bidraget til af nu3. 

4.4 Partneren må ikke bruge nogle af nu3s logoer eller varemærker uden forudgående skriftlig 

samtykke fra nu3, hvilket kan blive afvist ved nu3s eget skøn. 

4.5 Partneren må ikke bruge ordet "nu3 'i nogen søgemaskine eller anden søgeords-baseret 

markedsføring til at reklamere for sin egen eller andres mærker. 



4.6 Partneren garanterer, at han kun vil anvende cookies i forbindelse med de reklamemedier, som er 

synlige på partnerens hjemmeside, og hvis en bruger klikker på sådanne reklamemedier. Partneren 

må ikke anvende layers, add-ons, iFrames eller post view-teknologi. 

4.7 Partneren kan kun ansøge om og / eller vise og / eller på anden måde udnytte eller stille 

rabatkoder til rådighed, som nu3 udtrykkeligt har frigivet til dette formål til de samarbejdspartnere, med 

hvilke nu3 har en kontrakt, og / eller i tilfælde, hvor nu3 via nyhedsbrevet har meddelt at, de af nu3 er 

udvalgte personer for dette formål. Ansøgning om og / eller visning og / eller udnyttelse eller 

tilrådighedsstillelse af andre rabatkoder fx fra nyhedsbrev-slutkunder, trykte annoncer eller 

kundeservice kontaktpersoner, er forbudt, og disse rabatkoder er ugyldige. 

4.8 Hvis nu3 indgiver en anmodning herom, skal partnere fjerne alle reklamemedier fra dennes 

hjemmeside umiddelbart uden videre angivelse af grunden herfor. 

4.9 Partneren skal løbende holde nu3 informeret om alle skader, omkostninger, gebyrer, tab, ansvar 

og udgifter relatereret til nu3, som skyldes eller pådrages som følge af et brud eller påstået brud på 

partneren forpligtelser i henhold til disse vilkår, og partneren accepterer, at være ansvarlig for 

eventuelle rimelige omkostninger (også advokatsalærer) og relaterede udgifter og betale eventuelle 

skader endeligt tildelt/idømt nu3 i en sådan klage. 

5. Provision 

I betragtning af at nu3 skal opretholde sin aftale med Zanox (som nu3 forstår vil aktivere en ret for 

partneren indeholdende betaling af provision udført af Zanox for deltagelse i nu3s partnerprogram i 

henhold til partnerens aftale med Zanox) forpligter partneren sig til at være underlagt disse vilkår og 

alle forpligtelser, der er indeholdt i disse vilkår. 

6. Ansvar 

6.1 Dette punkt 6 går forud for alle andre klausuler og fastlægger hele nu3s ansvar, og partnerens 

fulde og eksklusive retsmidler, med hensyn til: 

6.1.1 Opfyldelse, manglende opfyldelse, påstået opfyldelse, forsinket opfyldelse eller fejlagtig 

opfyldelse af disse vilkår eller af varer, tjenester eller software i forbindelse med disse vilkår; eller 

6.1.2 i øvrigt relateret til disse vilkår eller indgåelse af disse vilkår. 

6.2 Intet i disse vilkår skal udelukke eller begrænse nu3s ansvar for: (i) bedrageri; (ii) dødsfald eller 

personskade forårsaget af pligtforsømmelse; (iii) enhver overtrædelse af de forpligtelser omfattet af 

kapitel 12 i Købeloven af 1979, eller kapitel 2 Levering af varer og Serviceloven af 1982; eller (iv) 

ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses af gældende lov. 

6.3 Med undtagelse af bestemmelsen i punkt 6.1, accepterer nu3 ikke og udelukker enhver pligt og et 

ethvert ansvar for overtrædelse af forhold, som ikke opstår i henhold til disse vilkår. 

6.4 Med undtagelse af bestemmelsen i punkt 6.1 bærer nu3 intet ansvar for: 

6.4.1 Tab af forventet fortjeneste; 



6.4.2 Tab af kontrakter; 

6.4.3 Tab af brug af penge; 

6.4.4 Tab af forventede besparelser; 

6.4.5 Tab af forretning; 

6.4.6 Tab af muligheder; 

6.4.7 Tab af goodwill; 

6.4.8 Tab af omdømme; 

6.4.9 Tab, beskadigelse eller ødelæggelse af data; eller 

6.4.10 Ethvert indirekte tab eller følgeskader; et sådant ansvar er udelukket, om det er forudsigeligt, 

kendt, planlagt eller ej. For at undgå tvivl, finder bestemmelserne i punkterne 6.4.1 til 6.4.9 

anvendelse, uanset om sådanne tab er direkte, indirekte, følgeskader eller andet. 

6.5 Med undtagelse af bestemmelserne i punkt 6.1, kan nu3s samlede ansvar i henhold til disse 

betingelser under ingen omstændigheder overstige, samlet set, et beløb svarende til højst: a) 110% af 

den samlede provision, som nu3 skal betale partneren i 12 måneder forud for tidspunktet for opståen 

af søgsmålsgrundlaget eller b) DKK 7.500, -. 

6.6 Begrænsning af ansvar i henhold til punkt 6.5 har effekt i forhold til både ethvert ansvar 

udtrykkeligt angivet i disse vilkår og ethvert ansvar som følge af ugyldighed eller uanvendelighed af en 

bestemmelse i disse vilkår. 

6.7 I punkt 6: 

6.7.1 betyder "pligtforsømmelse" brud på enhver (i) forpligtelse, der følger af de udtrykkelige eller 

underforståede vilkår i en kontrakt, som omfatter at udvise rimelig omhu eller udvise behørig dygtighed 

i udførelsen af kontrakten eller (ii) pligt efter sædvaneret til at udvise rimelig omhu eller behørig 

dygtighed (men ikke noget strengere forpligtelse). 

6.7.2 forstås under "ansvar", ansvar i eller inden for kontraktbrud, pligtforsømmelse, vildledning, 

tilbagelevering eller enhver anden handling, som er relateret til eller opstår under eller i forbindelse 

med disse vilkår, herunder ansvar, som er udtrykkeligt angivet i disse vilkår eller som følge af 

ugyldighed eller uanvendelighed af en bestemmelse i disse vilkår. 

7. Kontraktens varighed og ophør 

7.1 Begge kontraktparter kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning opsige disse vilkår ved skriftlig 

meddelelse til den anden part. 

7.2 Efter opsigelse af disse vilkår skal partneren straks slette og bortskaffe ethvert reklamemedie og 

alle data eller oplysninger om reklamemedier, som partneren har modtaget og anvendt. Partneren skal 



efter anmodning herom give nu3 en skriftlig bekræftelse på overholdelse af bestemmelserne efter 

punkt 7.2. 

8. Fortrolighed 

8.1 Enhver fortrolig oplysning og ejendomsretlige data leveret fra den ene kontraktpart til den anden 

kontraktpart (herunder reklamemateriale) skal opfattes som "fortrolige oplysninger" af den part, som 

offentliggør det. Fortrolige oplysninger skal opbevares strengt fortroligt og skal være beskyttet af alle 

rimelige og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Fortrolige oplysninger må ikke frigives af den 

modtagende part til nogen, undtagen en medarbejder eller en part, der har behov for at få kendskab til 

den viden, og som er bundet af en fortrolighedsforpligtelse. Ingen af parterne vil bruge nogle som helst 

fortrolige oplysninger, leveret af den anden part til noget andet end formål, som er nødvendige for 

udførelsen af disse vilkår. 

8.2 Bestemmelserne i punkt 8 forbliver gældende efter ophør af disse vilkår efter punkt 7.1 ovenfor 

eller på anden måde. 

9. Overdragelse 

9.1 Enhver rettighedsindehaver (i tilfælde af en overdragelse), skal bekræfte skriftligt at være bundet 

af bestemmelserne i disse vilkår, og nu3 kan derefter tildele, overføre, overdrage eller udlicitere sine 

rettigheder, ansvarsområder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår, enten helt eller delvist til en 

anden person, et andet firma eller selskab.nu3 skal straks give partneren meddelelse om en sådan 

overdragelse. 

9.2 Partneren må ikke (eller hævde at) tildele, udlicitere, overdrage, overføre, kræve vederlag for eller 

på anden måde bebyrde, skabe tillid til eller handle på nogen måde efter disse vilkår eller nogen 

relaterede rettigheder, ansvarsområder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår uden forudgående 

skriftlig tilladelse fra nu3. 

10. Hele aftalen 

10.1 Bestemmelserne i disse vilkår skal finde anvendelse til komplet udelukkelse af enhver anden 

aftale, forståelse eller arrangement af enhver art mellem parterne forud for disse vilkår, og de skal 

udelukke enhver repræsentation, der ikke udtrykkeligt er anført heri, bortset fra eventuelle svigagtige 

urigtige oplysninger eller enhver vildledning som er et grundlæggende anliggende. Begge parter 

erkender, at de ikke har indgået disse vilkår baseret på en repræsentation, der ikke udtrykkeligt er 

opfattet af disse vilkår. 

10.2 Disse vilkår gælder for udelukkelse af eventuelle vilkår og betingelser, som er foreslået, anført 

eller fastsat af partneren. 

10.3 Disse vilkår udgør hele aftalen og forståelsen af parterne med hensyn til aftalens genstand, og 

der er ingen bestemmelser, vilkår, betingelser eller forpligtelser, hvad enten mundtlige eller skriftlige, 

udtrykkelige eller stiltiende, bortset fra dem, der er indeholdt eller henvist til heri. 



11. Generelle bestemmelser 

11.1 Ingen af parterne skal være ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende opfyldelse af 

sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, i det omfang og så længe sådanne fejl eller forsinkelser er 

resultatet af omstændigheder uden for deres kontrol ("force majeure"). Hvis der opstår en begivenhed 

med karakter af force majeure, skal den part, der lider under indtræden af force majeure meddele den 

anden part herom, så snart det er praktisk muligt. Hvis et tilfælde af force majeure fortsætter i mere 

end 3 uger, skal parten, der ikke lider under tilfældet af force majeure, have ret til øjeblikkeligt at 

opsige disse vilkår ved skriftlig meddelelse til den anden part. 

11.2 Alle påkrævede eller forpligtede meddelelser, som skal forkyndes eller gives, skal være skriftlige 

og skal sendes med anbefalet post eller kurér eller fax eller e-mail til den tilsigtede modtageradresse, 

som parterne fra tid til anden skal meddele hinanden. Bekendtgørelserne skal behandles som 

værende blevet forkyndt 2 hverdage efter afsendelse, hvis den sendes med anbefalet post eller kurér, 

og på bekræftelse af fremsendelsen, hvis meddelelsen er sendt med fax eller e-mail. 

11.3 Undlader nu3, til enhver tid eller inden for enhver periode, at håndhæve eller udøve en betingelse 

eller rettighed i henhold til disse vilkår, udgør dette ikke og skal dette ikke opfattes som en 

dispensation for en sådan betingelse eller rettighed, og dette berører under ingen omstændigheder 

nu3s ret til senere at håndhæve eller udøve denne betingelse eller rettighed. 

11.4 Hvis en bestemmelse i disse vilkår findes at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves 

under gældende lovgivning, skal denne, for så vidt det er muligt adskilles fra de øvrige bestemmelser, 

og blive betragtet som udeladt fra disse vilkår og skal på ingen måde påvirke lovligheden, gyldigheden 

eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser. 

11.5 Bestemmelserne i punkterne 1, 6, 8, 9, 10, 11 og 12, skal fortsætte efter ophør af disse vilkår; 

sammen med de bestemmelser, hvor det konkret er udtrykt, at gyldigheden fortsætter efter 

kontraktens udløb eller ophør, eller hvor det grundet deres art eller sammenhæng forventes, at de skal 

fortsætte efter en sådan opsigelse eller ophør. 

11.6 Begge parter skal udføre alle sådanne yderligere handlinger og aktiviteter, som med rimelighed 

kan kræves for at sikre den fulde virkning af de foreskrevne rettigheder og forhold, omfattet af disse 

vilkår. 

11.7 Ingen ændring af omfanget eller bestemmelser i disse vilkår kan træde i kraft, medmindre aftalt 

skriftligt af begge parter. 

11.8 Intet i disse vilkår skal skabe eller anses for at skabe et partnerskab, et agentur eller et forhold 

omhandlende et arbejdsgiver og arbejdstager forhold mellem parterne. 

11.9 Disse vilkår (og alle ikke-kontraktlige forhold, der udspringer af eller er relateret til dem) skal 

reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med tysk lovgivning. Begge parter bekender sig 

uigenkaldeligt enige i, at de tyske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert 

krav, der udspringer af eller er relateret til disse vilkår (herunder også ikke-kontraktmæssige tvister 

eller krav). 



12. Fortolkning 

12.1 I disse vilkår: ental omfatter flertal og vice versa; ord angivet i særligt køn omfatter alle køn; og 

"person" omfatter partnerskaber, juridiske og ikke-inkorporerede sammenslutninger af personer og 

vice versa (herunder personer, enkeltpersoner, selskaber, regeringer, stater, regionale eller lokale 

myndigheder, agenturer i en stat, joint ventures, stiftelser, velgørenhed, sammenslutninger, fonde, 

foreninger (uanset om de er en separat selvstændig juridisk person, et aktieselskab eller ej)). 

12.2 I disse betingelser: punkternes overskrifter er for at lette overskueligheden skyld, og de er ikke en 

del af, og påvirker heller ikke fortolkningen af disse vilkår. 

12.3 I disse betingelser: henvisninger til "omfattet af" og "herunder" anses for at betyde henholdsvis 

"omfattet af uden begrænsning" og "herunder uden begrænsning". 

12.4 I disse betingelser: henvisninger til en part omfatter også henvisninger til dennes 

retssuccessorer, tilladte mandater eller overdragere. 

12.5 I disse betingelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alle garantier, betingelser og 

andre vilkår, udtrykkelige eller stiltiende, ved lov, sædvaneret eller på anden måde komplet udelukket i 

videst muligt omfang, tilladt ved lov. 

12.6 Enhver person, der ikke er part til disse vilkår, kan ikke erhverve rettigheder eller være berettiget 

til at nyde godt af enhver bestemmelse relateret til disse vilkår, også selv om den pågældende person 

har påberåbt sig en sådan bestemmelse eller har angivet til en anden part at have samtykket til disse 

betingelser. 
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