
Lokalebasen.dk A/S MatchOffice  Æbeløgade 4 1., 2100 København Ø Tlf.: (+45) 70 20 08 14 E-mail: info@lokalebasen.dk CVR: 31627877

Vilkår og betingelser for virtuel tur

Hovedpunkter

1. MatchOffice A/S eller Lokalebasen.dk A/S (herefter omtalt som “Lokalebasen”) er ansvarlig 
for alle praktiske opgaver. Herunder fotografering, redigering, hosting og vedligeholdelse af 
virtuel tur samt billeder. Virtuel tur og billeder vil herefter blive omtalt som “Produktet”.

2. Kunden er ansvarlig for, der er sikret adgang til lokaler og orientere andre beboere, lejere og 
kollegaer om Lokalebasens betingelser.

3. Kunden har tilladelse til at bruge Produktet i forbindelse med markedsføring og på alle 
medier, givet Lokalebasen krediteres på behørig vis i form af link til enten Lokalebasen.dk eller 
MatchOffice.com.

4. Prisen for Produktet er inkl. fotografering, redigering, ét års hosting, vedligeholdelse, af virtuel 
tur og udgifter til transport, software licenser og vedligehold af udstyr.

Indhold

1. Copyright

1. Lokalebasen har ophavsretten til Produktet. Kunden har brugsret til alle Produkter, Kunden 
har betalt for.

2. Lokalebasens ret til at blive krediteret, ophavsret til Produktet og ejerskab af Produktets titel 
er specificeret jf. Consolidated Act on Copyright 2014 (Denmark).

2. Anvendelse

1. Kunden har tilladelse til at bruge Produktet i forbindelse med markedsføring og på alle 
medier, så længe HTML koden i Produktet ikke fjernes eller skjules.

2. Kunden har tilladelse til at bruge Produktet i forbindelse med markedsføring og på alle 
medier, givet Lokalebasen krediteres på behørig vis i form af link til enten Lokalebasen.dk, 
Matchoffice.com eller andet nationalt site.

3. Produktet vil blive publiceret på Lokalebasen.dk, MatchOffice.com eller på et andet nationalt 
site tilhørende Lokalebasen. Lokalebasen forbeholder sig retten til at bruge Produktet til egen 
markedsføring. Herunder, men ikke begrænset til, Lokalebasen.dk, MatchOffice.com (og 
andre nationale sites) og magasinet Nine2Five.
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3. Priser

1. Listeprisen på Produktet er 2.500 kr. (for lokaler op til 250m2) og 5.500 kr. for lokaler større 
end 250 m². I enkelte tilfælde kan der ved lokaler over 250 m², tilkomme en merpris, hvis 
lejemålet anses som kompliceret at optage, eller det er væsentligt flere m² end normalen for 
virtuelle ture.

2. Produktet kan bruges i forbindelse med markedsføring uden at kreditere Lokalebasen mod en 
merbetaling på 1.100 kr. pr. Produkt.

3. Alle priser er ekskl. moms.

4. Hosting

1. Alle billeder hostes af Lokalebasen.

2. Alle virtuelle ture hostes af Lokalebasen i samarbejde med Walkinto Inc. 
 a. Lokalebasen hoster alle kildebilleder. 
 b. Walkinto Inc. hoster metadata samt andre billeder og logoer, der til sammen  
  udgør den virtuelle tur. Lokalebasen er påkrævet at betale for denne service.

3. Hosting fornyes årligt af Kunden. Den årlige hosting ydelse dækker udelukkende 
Lokalebasens egne udgifter til Walkinto Inc. for hosting, vedligehold, software licens og 
vedligehold af udstyr. Ydelsen udgør 995 kr. med mindre andet er oplyst og betales direkte til 
Lokalebasen.

4. Lokalebasen forbeholder sig retten til at deaktivere alle Produkter, der ikke er betalt for.

5. En virtuel tur kan blive gemt som inaktiv, men uden at blive deaktiveret, hvis Kunden ønsker 
at forny hosting i fremtiden, men ikke har brug for den virtuelle tur på det pågældende 
tidspunkt. Dette skal aftales med Lokalebasen inden den igangværende hostingperiode 
udløber.

6. Lokalebasen kontakter Kunden ang. fornyelse 14 dage før hostingperioden udløber.

5. Accept

1. Kunden accepterer ovenstående vilkår og betingelser via e-mail og ved publicering af 
Produktet på Kundens hjemmeside eller i forbindelse med markedsføring på alle andre 
medier end dem ejet og/eller drevet af Lokalebasen.

2. Ved afbud skal Kunden gøre Lokalebasen opmærksom på dette min. to uger før den aftalte 
dato for fotografering. Ved for sent afbud vil Kunden blive opkrævet 1.100 kr. i kompensation.

6. Lovvalg og værneting

1. Tvister vedr. aftalen skal afgøres ved Københavns Byret i henhold til dansk ret.

Vilkår og betingelser for virtuel tur, version 2.0 den 1. juli 2018.


