Forretnings- og leveringsbetingelser for Moth Design
Disse forretningsbetingelser og
leveringsbetingelser fastlægger de
nærmere vilkår og rammer for
Moth Designs levering af ydelser eller
services til sine kunder og indgår som en
integreret del af eventuelle tillægsaftaler.
Tilbud
Tilbud som er fremsendt af Moth Design,
er gyldige i 7 dage, medmindre andet er
aftalt med modtager.
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre
på services eller ydelser uden accept fra
Moth Design.
Priser
Prisen for Moth Design services eller
ydelser følger den gældende prisliste på
det gældende tidspunkt aftalen mellem
Moth Design og kunden indgås
medmindre andet er aftalt på skrift.
Alle priser er eksklusive moms.
Betaling
Betaling for services eller ydelser af
Moth Design skal være Moth Design i
hænde senest den dag som er angivet på
faktura.
Standard forfaldsdato er hos Moth Design
15 dage medmindre andet er aftalt på
skrift.
Er betalingen ikke Moth Design i hænde til
aftalt tid pålægges et gebyr på 250,00 DKK
pr. måned.
Betaling for services eller ydelser skal først
ske ved godkendelse af udført arbejde.
Hvis kunden undlader at betale en
forfalden faktura for produkter eller
tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at
have modtaget skriftligt påkrav om
betaling fra Moth Design, har Moth Design
ret til at opsige samarbejdet til kunden.
Kunden kan medmindre andet er aftalt
opsige samarbejdet med Moth Design fra
måned til måned. Kunden har ret til at få

sin hjemmeside samt domæne overdraget
til sig selv eller anden samarbejdspartner.
Fortrolighed
Kunden må ikke viderebringe eller bruge
eller sætte andre i stand til at bruge Moth
Design erhvervshemmeligheder eller
andre oplysninger uanset art, som ikke er
offentligt tilgængelige.
Endeligt produkt
Ved levering af produkter/ydelser, skal
kunden kigge disse igennem, og straks
meddele Moth Design, hvis der er mangler
eller fejl.
Ejerskab
Kunden ejer som udgangspunkt både
hjemmesidedesign samt domæne, hvis
domænet er købt af Moth Design.
Kunden står selv for omkostningerne til
domæne som udgør 50 kr. inklusiv moms
om året.
Cookies
På Moth Designs egen hjemmesider
bruger vi cookies for at optimere
hjemmesiden og dens funktionalitet for
besøgende.
Vi bruger Google Analytics til indsamling
af besøgenes adfærd og præferencer.
Klagemulighed
Du kan altid klage over Moth Design. Hvis
dette ønskes, skal dette gøres til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
For EU-borgere uden for EU skal klager
sendes via EU Kommissionens online
klageplatform.
ec.europa.eu

