
 

Gotour Danmark ApS      Nørresundby, december 2020 
 
 
 
Handelsbetingelser - Distributions- og salgspartnere 
 
Følgende Betingelser gælder for aftaler mellem enhver distributions- og salgspartner (herefter ”Partner”) 
som vil markedsføre og sælge oplevelsesprodukter (herefter "Tjenester") leveret af Gotour Danmark ApS 
via internettet mod betaling i form af provision, som defineres aftales særskilt mellem Parterne. 
 
Parterne indgår, som udgangspunkt, en hovedaftale (herefter ”Aftalen”), som regulerer de kommercielle 
forhold. Såfremt der ikke er indgået en Aftale, udgør disse Betingelser, det samlede aftalegrundlag. 
 
1. Formål 

 
1.1. Partneren markedsfører og sælger Tjenesterne, som stilles til rådighed af Gotour Danmark ApS via 

link, API, widget eller anden teknologi, som muliggør markedsføring eller salg, til sine kunder. Gotour 

Danmark ApS stiller de nævnte teknologiske løsninger til rådighed for Partneren i færdigt format, som 

er godkendt af Gotour Danmark ApS til promovering de Tjenester, som er underlagt vilkårene i disse 

Betingelser. 

 
2. Kunder: 

 
2.1. Gotour Danmark ApS skal tilbyde de kunder, der handler via Partneren på dennes online platform, de 

samme fordele og samme serviceniveau som enhver anden kunde hos Gotour Danmark ApS. Gotour 
Danmark ApS vil tilbyde Partnerens Kunder en e-mail-baseret og telefonisk service, der skal løse 
problemer forbundet med en Tjeneste eller købet heraf. 

 
3. Tidsperiode 
 
3.1. Aftaleperioden er fastsat i Aftalen. 
 
3.2. Såfremt der ikke foreligger en Aftale, gælder følgende bestemmelser: 
 
3.3. Betingelserne er gyldige fra den dato, hvor der indledes et samhandelsforhold mellem Parterne eller 

hvor Partneren afgivet accept heraf.  
 
3.4. Partneren kan til enhver tid opsige forholdet med 3 måneders varsel.  
 
3.5. Gotour Danmark ApS kan til enhver tid opsige aftalen med 3 måneders varsel.  
 
3.6. Uanset enhver anden bestemmelse kan begge parter opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt 

der foreligger væsentlig misligholdelse af Betingelserne fra den part. 
 

4. Rettigheder 
 



 

4.1.  Partneren giver Gotour Danmark ApS en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at benytte Partnerens 
navn, titel, varemærke, logo og lignende promotionmateriale til reklame, markedsføring og PR-
aktiviteter foretaget af Gotour Danmark ApS i tilknytning til Aftalens formål eller i overensstemmelse 
med disse Betingelser.  

 
4.2. Gotour Danmark ApS er ikke forpligtiget til at annoncere, markedsføre eller promovere 

Partneren.  
 
5. IP 
 
5.1. Partneren accepterer og anerkender, at Gotour-webstedet, produktinformationen og alt 

information og materialer i forbindelse hermed og intellektuelle ejendomsrettigheder er Gotour 
Danmark ApSs ejendom og Partneren må ikke bruge sådanne materialer og oplysninger til andre 
formål end som udtrykkeligt fremsat i disse Betingelser eller i Aftalen.  

 
5.2. "Produktoplysninger" betyder alle oplysninger vedrørende en Tjeneste, som Gotour Danmark 

ApS stiller til rådighed for Partneren i forbindelse med tilbud og salg af en Tjeneste. 
 
5.3. Partneren må ikke bruge eller vise (direkte eller indirekte), nogle af de licenserede materialer 

eller ethvert varemærke, logo eller branding (inklusive, uden begrænsning, enhver fejlstavende 
eller i det væsentlige lignende version deraf) af Gotour Danmark ApS eller en hvilken som helst af 
dets koncernselskaber, på nogen som helst måde (herunder uden begrænsning, i enhver 
søgemaskine markedsføring eller optimering, i ethvert domæne navn, enhver anden online / 
offline markedsføring eller reklame, pressemeddelelser mv.) uden først at have opnået skriftlig 
godkendelse fra Gotour Danmark ApS, Gotour Danmark ApS kan til enhver tid give afslag på 
anmodningen.  

 
5.4. Partneren anerkender og accepterer, at efter meddelelse fra Gotour Danmark ApS om brud på 

anvendelsen af Gotour Danmark ApSs varemærker, ophører Partneren straks med al aktivitet i 
strid med disse Betingelser. En sådan overtrædelse betragtes som en væsentlig overtrædelse af 
Aftalen og disse Betingelser. 

 
6. Links 
 
6.1. Gotour Danmark ApS stiller de links til rådighed for Partneren, som Partneren skal vise på 

Partnerens site og som skal forbinde Partnerens site til Gotour sitet. Ved at udnytte disse links 
har parterne til hensigt at kunderne skal kunne købe produkterne fra Gotour. 

 
6.2. Ved opsigelse af denne aftale accepterer Partneren straks at fjerne alle links fra Partnerens site til 

Gotour sitet. 
 
6.3. Gotour Danmark ApS skal give Partneren en ensartet ”ressource locator” ("URL"), hvorigennem 

Partneren vil kunne få overblik over salg af Tjenester til kunder. 
 
7. Inaktiv konto 
 



 

7.1. Hvis der ikke købes noget produkt i Gotour inden for en periode på 360 på hinanden følgende 
dage, forbeholder Gotour Danmark ApS sig ret til at behandle den tilknyttede konto som lukket 
og opsige Aftalen. 

 
8. Partner site 
 
8.1. Gotour Danmark ApS forbeholder sig ret til at overvåge Partnerens site for at sikre at links, 

widgets og andre integrationer til Gotour er passende.  
 
8.2. I tilfælde af, at Gotour Danmark ApS efter eget skøn vurderer, at links fra Partner site til Gotour 

ikke fungerer efter hensigten, kan Gotour Danmark ApS enten bede Partneren om at foretage 
eventuelle ændringer eller alternativt kan Gotour Danmark ApS opsige denne aftale efter tredive 
(30) kalenderdage med forudgående skriftlig meddelelse til Partneren.  

 
8.3. I tilfælde af at Gotour Danmark ApS meddeler Partneren om ændringer, der skal foretages ved 

links, widgets og andre integrationer og sådanne ændringer ikke foretages inden for syv (7) 
kalenderdage, kan Gotour Danmark ApS straks afslutte denne aftale ved skriftlig meddelelse til 
Partneren. 

 
9. Uønsket materiale 
 
9.1. Partneren og Gotour Danmark ApS skal i videst mulige omfang bestræbe sig på, at deres 

respektive websteder ikke bruges til ethvert uønsket materiale.  
 
9.2. "Uønsket materiale" betyder ethvert materiale der er stødende eller ulovlig  inklusive, men ikke 

begrænset til ærekrænkende, stødende, voldelig eller uanstændigt materiale, der er et åbenlyst 
udtryk for fordomme, racisme, sexisme, alderdom, had eller bandeord, oplysninger om ulovlige 
aktiviteter, materiale, der kan skade enhver gruppe eller individ, materialer, der sandsynligvis vil 
krænke tillid, ophavsret, privatlivets fred og andre rettigheder og ethvert materiale der er 
defineret som forbudt indhold eller potentielt forbudt indhold eller er ulovligt indhold under 
gældende love i enhver jurisdiktion. 

 
10. Parternes relation 
 
10.1. Partneren må på ingen måde forklare eller pynte på forholdet mellem Partneren og Gotour 

Danmark ApS, og må heller ikke udtrykke eller indgå i nogen relation eller tilknytning mellem 
Gotour Danmark ApS og Partneren eller enhver anden person eller enhed, undtagen som 
udtrykkeligt tilladt i denne Aftale. 

 
10.2. Partnerens domænenavn må ikke indeholde ordet "Gotour Danmark ApS" eller "Gotour" og 

Partneren må ikke købe noget domænenavn eller anden ret eller på anden måde indgå kontrakt 
med en tredjepart om at udnytte Gotour Danmark ApSs eller Gotours navn med det formål at 
Partnerens site vises som et søgeresultat eller på anden måde opnår fordele herved. 
Overtrædelse af denne bestemmelse af Partneren vil være at betragte som væsentlig 
misligholdelse af Aftalen og disse Betingelser, hvilket vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af alle 
aftaleforhold mellem parterne. 

 
11. Priser 



 

 
11.1. Partneren skal tilbyde Tjenester til de, af Gotour Danmark ApS, fastsatte salgspriser.  
 
11.2. Alle bookingforespørgsler fra kunder er underlagt Gotour Danmark ApSs accept i 

overensstemmelse med Betingelserne. 
 
12. Provision 
 
12.1. Gotour Danmark ApS betaler Partneren en henvisningsprovision på syv (7) procent af Gotour 

Danmark ApSs salgspriser for hvert produktkøb, fastsat efter alle reduktioner eller refunderinger 
til kunderne. Såfremt der aftales andre vilkår omkring provision, er dette fastsat i Aftalen. 

 
13. Betaling 
 
13.1. Gotour Danmark ApS udbetaler provision til Partneren løbende.  
 
13.2. Såfremt aftaleforholdet opsiges af Gotour Danmark ApS pga. Partnerens misligholdelse af Aftalen 

eller Betingelserne, skal Gotour Danmark ApS fortsat betale Partneren de forfaldne provisioner i 
overensstemmelse med betalingsvilkårene i disse Betingelser. Såfremt Partnerens misligholdelse 
af Aftalen eller disse Betingelser har medført omkostninger for Gotour Danmark ApS, fratrækkes 
disse i provisionen til Partneren. 

 
13.3. Kontooplysninger til overførsel af provision kræves af Partneren.  
 
14. Modregning 
 
14.1. Hvis en kunde annullerer, bestrider eller afviser en købt og / eller brugt Tjeneste, og Gotour 

Danmark ApS allerede har betalt Partneren en provision baseret på produktet, der købes og / 
eller benyttes, vil Gotour Danmark ApS fradrage beløbet for den omstridte provision fra den 
næste betaling til Partneren.  

 
14.2. I tilfælde af at der ikke er en efterfølgende provision til Partneren, vil Gotour Danmark ApS sende 

Partneren en faktura på beløbet af den omstridte provision, og Partneren skal betale det 
fakturerede beløb senest 30 kalenderdage fra fakturadato. 

 
15. Fortrolighed 
 
15.1. Hver part forpligter sig til ikke at udlevere fortrolige oplysninger til tredjemand. 
 
15.2. Parterne kan dog udlevere den anden parts fortrolige oplysninger til sine ansatte, 

repræsentanter eller rådgivere og ejere, der skal kende sådanne oplysninger med henblik på at 
udøve rettigheder på vegne af Parten eller for kunne udføre Partens forpligtelser i henhold til 
eller i forbindelse med Aftalen eller Betingelserne, eller i tilfælde hvor udleveringen er krævet 
ved lov, til domstolene eller enhver offentlig eller regulerende myndighed. 

 
16. Persondata 
 



 

16.1. Produktejeren er dataansvarlig og Gotour Danmark ApS er databehandler for kundedata og, i det  
omfang Gotour Danmark ApS deler kundedata med Partneren, vil Partneren være 
underdatabehandler med hensyn til sådanne kundedata.  

 
16.2. Der indgås en særskilt databehandleraftale mellem parterne, som regulerer dette forhold og den 

øvrige behandling af persondata.  
 

16.3. Parterne er selvstændigt ansvarlige for den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af 
personoplysninger, i relation til den behandling, som ikke er omfattet af databehandleraftalen 
mellem parterne. 

 
17. Garantier 
 
17.1. Hver part garanterer, at denne har ret til at udføre og levere i henhold til denne aftale, at denne 

har og i hele aftaleperioden vil besidde alle licenser, tilladelser, samtykker og godkendelser, der 
kræves af gældende lovgivning og regler for at opfylde sine forpligtelser i henhold hertil og at 
denne vil overholde alle til enhver tid gældende love og forskrifter. 

 
18. Skadesløsholdelse 
 
18.1. Partneren vil holde Gotour Danmark ApS skadesløs for alle krav, skader og udgifter (herunder 

uden begrænsning advokatsalærer) vedrørende udvikling, drift, vedligeholdelse og indhold på 
Partneres site, med undtagelse af Links fra Partnerens site til Gotour Danmark ApSs site og 
Betalinger til Gotour Danmark ApS fra kunder. 

 
19. Ansvar 
 
19.1. Gotour Danmark ApS er ikke ansvarlig for tab af indtægter eller data, der opstår i forbindelse 

med Aftalen eller disse Betingelser, selvom Gotour Danmark ApS er blevet underrettet om 
muligheden for sådanne skader.  

 
19.2. Endvidere vil Gotour Danmark ApSs samlede ansvar i forbindelse med denne aftale ikke overstige 

de samlede provisioner, der betales eller skal betales til Partneren i henhold til Aftalen eller disse 
Betingelser i de tolv måneder forud for den begivenhed, der giver anledning til et sådant ansvar. 

 
19.3. Gotour Danmark ApS giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier med hensyn til 

Tjenester der tilbydes, eller om størrelsen af provisioner der bliver genereret af Partneren i 
henhold til denne Aftale. Derudover giver Gotour Danmark ApS ikke garanti for, at driften af 
Gotour sitet vil være uden afbrydelser eller fejl og Gotour Danmark ApS er ikke ansvarlig for 
konsekvenserne af afbrydelser eller fejl.  

 
19.4. Gotour Danmark ApS vil bestræbe sig på at sikre nøjagtigheden af alle produktinformationer, dog 

skal Partneren godtage, at Gotour Danmark ApS ikke kan kontrollere, at alle produktoplysninger 
er korrekte eller rettidige og Gotour Danmark ApS frasiger sig ethvert ansvar herfor.  

 
19.5. Gotour Danmark ApS skal altid bestræbe sig på at gøre Tjenester tilgængelig for Partneren, dog 

vil Gotour Danmark ApS forbeholde sig ret til at begrænse, suspendere eller opsige Tjenester 
efter Gotour Danmark ApSs eget skøn. 



 

 
20. Uafhængighed 

 
20.1. Partneren anerkender, at Gotour Danmark ApS har ret til at anmode andre kunder, leverandører 

og partnere, der kan afvige de vilkår, som er indeholdt i Aftalen eller disse Betingelser, samt at 
Gotour Danmark ApS kan drive hjemmesider, hvorfra der sælges Tjenester direkte til Kunderne. 
 

21. Feedback 
 
21.1. Partneren anerkender og accepterer, at Gotour Danmark ApSs og dets tilknyttede websteder kan 

indeholde funktioner, der giver kunderne mulighed for at vurdere og give feedback, anmeldelser 
og kommentarer vedrørende Tjenesterne og Partneren accepterer, at alle sådanne vurderinger, 
feedback, anmeldelser og kommentarer ejes af Gotour Danmark ApS. 

 
22. Overdragelse  
 
22.1. Partneren må ikke overdrage denne aftale til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke 

fra Gotour Danmark ApS.  
 
22.2. Gotour Danmark ApS kan overdrage denne aftale til andre koncernforbundne selskaber efter 

eget valg. 
 
23. Genforhandling 
 
23.1. Hvis en eller flere bestemmelser i denne aftale anses for uforenelige under gældende lov, er 

parterne enige om at genforhandle bestemmelsen i god tro.  
 
23.2. I tilfælde af at parterne kan ikke nå en gensidig aftale om en ny bestemmelse, så er 

bestemmelsen udelukket fra denne aftale. Såfremt bestemmelsen har væsentlig betydning for 
parternes samhandelsforhold, kan aftaleforholdet opsiges øjeblikkeligt ved enighed herom 
mellem parterne. 

 
 
24. Gyldighed 

 
24.1. Afsnit 5, 14, 15, 19 og 26 skal fortsat være gældende efter enhver opsigelse eller udløb af Aftalen 

eller disse Betingelser, sammen med enhver anden bestemmelse, der udtrykkeligt er angivet 
herfor. 
 

25. Ændring af aftalen 
 
25.1. Gotour Danmark ApS kan efter eget ønske og når som helst ændre Betingelserne ved at 

underrette Partneren, med undtagelse af de forhold som er reguleret i Aftalen. Skulle ændringen 
være uacceptabel for Partneren, kan partneren opsige Aftalen. Såfremt Partneren med baggrund 
i ændring af Betingelserne ikke har opsagt denne inden 30 dage fra meddelelse om ændringen 
betragtes ændringerne af aftalen som en bindende accept af det nye aftalegrundlag af Partneren. 

 
26. Lovvalg og værneting 



 

 
26.1. Denne aftale er indgået i Danmark og dansk lovgivning er gældende.  

 
26.2. Gotour Danmark ApS og Partneren er uafhængige kontraktparter og intet i denne aftale skal fortolkes 

som et partnerskab eller joint venture. Dette er blot en aftale om at henvise Kunder til Tjenester mod 
betaling af en provision.  

 

26.3. Eventuelle uenigheder og heraf afledte tvister mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med 
aftalen, og som ikke kan afgøres mindeligt, skal afgøres ved retten i Aalborg.  

 

 
Gotour Danmark ApS 
Ny Lufthavnsvej 100 
9400 Nørresundby 
 
 
 
 


