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Aftale for leverandører og 

produktejere om anvendelse og salg 

via Gotour 

Indeværende dokument er en aftale mellem  

Gotour Danmark ApS, Ny Lufthavnsvej 100, 9400 
Nørresundby, CVR: 41672447 

og 

Leverandør / Produktejer om anvendelse og salg 
via Gotour. Aftalen træder i kraft fra d.d.  

VILKÅR:  

Denne aftale danner grundlag for Gotour 

Danmarks salg af Tjenester fra leverandøren / 

produktejeren. 

Leverandør/Produktudbyder er ansvarlig for 

informationernes korrekthed og løbende 

opdatering. Leverandør/Produktudbyder er 

ansvarlig for advisering af kunder ved aflysning 

eller lign. Se i øvrigt handelsbetingelser herom. 

PRIS: 

Det er aftalt, at i henhold til nedenstående 
betaler leverandør/produktejer en fast provision 
til Gotour Danmark ApS og dennes distributions- 
og salgskanaler: 

Provision er fastsat til følgende: 

Leverandøren / Produktejeren betaler en fast 
provision på 7% til Gotour Danmark ApS baseret 
på Kundernes faktiske bruttobetaling for 
Tjenesten og tillægsydelser.  

Hertil kommer en provision til distributions- og 
salgskanaler, som er fastsat til 7% baseret på 
Kundernes faktiske bruttobetaling for tjenesten 
og tillægsydelser.  

Gotour Danmark og distributions- og 
salgskanalerne kan til enhver tid yde Kunden en 
rabat inden for den aftalte provision på i alt 14%.  

Leverandøren / Produktejeren har indflydelse på 
hvilke salgskanaler, der sælger dennes produkter 
og kan fravælge salgskanaler. 

Ændring af Gotour Danmarks egne 
provisionssatser kan ændres af Gotour Danmark 
med 6 måneders varsel.  Ændring af eksterne 
distributions- og salgskanalers provisionssatser 
kan ændres af distributions- og salgskanalerne 
med 3 måneders varsel. 

Provisionen vil blive fratrukket udbetalingerne til 
Leverandøren / Produktejeren. 

Leverandøren / Produktejeren afholder skatter, 
moms og andre udgifter.  

Kreditkortgebyrer og andre 
transaktionsomkostninger afholdes af Gotour 
Danmark, medmindre andet følger af andre 
bestemmelser i denne aftale.  

Alle ordrer gennemført via Gotour Danmarks 
indløsningsaftale pålægges minimum 15 kroners 
ordregebyr, som Kunden betaler. 

Handelsbetingelser er tilgængelige på 
gotourdanmark.dk.   


