
FORHANDLERAFTALE
Generelle forretningsbetingelser 

1 FORHANDLERAFTALENS OMFANG 

Forhandleraftalen omfatter den abonnementspakke, der er beskrevet i ordrebekræftelsen. 

Herunder om abonnementet er Classic+ eller Premium samt omfanget af synlige ekspone-

ringsmuligheder eksempelvis antallet af synlige maskiner. 

2 IKRAFTTRÆDELSESDATO 

Forhandleraftalen træder i kraft på oprettelsesdatoen, med mindre anden dato er aftalt. 

3 E-MAIL 

Forhandlere som tegner abonnement oplyser e-mail adresse til FBG Medier. 

E-mail adressen benytter FBG Medier til at sende opdateret information om abonnementet, 

nyheder og gode tilbud. E-mails kan bl.a. indeholde tilbud inden for fremhævning af maski-

ner, annoncering i print og online medier og nye digitale muligheder. Forhandleren kan til 

enhver tid efter tegning/betaling af abonnementet frabede sig information, nyheder og gode 

tilbud pr. e-mail ved at henvende sig til FBG Medier. 

4 OPSIGELSE 

Forhandleraftaler er fortløbende, og kan opsiges af abonnenten eller FBG Medier skriftligt 

med løbende måned + 1 måneds varsel til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. 

Abonnementet løber således i perioder på minimum 12 måneder ad gangen. Abonnement-

sperioden fremgår af ordrebekræftelsen, og den oplyses ved telefonisk henvendelse til FBG 

Medier på telefon: +45 96 26 52 66 eller via e-mail til: annoncer@fbg.dk. 

Spørgsmål om opsigelsesfrister kan stilles til FBG Medier på telefon: +45 96 26 52 66 eller via 

e-mail til annoncer@fbg.dk. 

Hvis forhandleraftalen misligholdes af abonnenten, er FBG Medier dog til enhver tid berettiget 

til skriftligt at ophæve abonnementet, eksempelvis hvis abonnementsafgiften ikke er indbetalt 
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senest 14 dage efter forfald eller ved bevisligt fejlagtige oplysninger ved brug af forhandleraf-

talen, herunder bevisligt ønske om at omgås forretningsbetingelse – yderlige forretningsbetin-

gelse vedrørende brug af forhandleraftalen/forhandleradministrationen accepteres ved login. 

5 ÆNDRING AF FORHANDLERAFTALE 

Kunden eller FBG Medier kan ændre abonnementskontrakten skriftligt og med samme var-

sel, som gælder ved abonnementets opsigelse jf. afsnittet ”Opsigelse”. 

Hvis kunden eller FBG Medier ikke ønsker at fortsætte abonnementet på de ændrede vilkår, 

skal kunden/FBG Medier give skriftlig besked herom til den anden part hurtigst muligt og 

senest en måned efter modtagelse af ændringsmeddelelsen, hvorefter abonnementet fort-

sættes på uændrede vilkår i den resterende del af indeværende abonnementsperiode. 

Abonnementet ophører i sin helhed ved udløbet af den indeværende abonnementsperiode. 

Modtager FBG Medier/kunden ingen sådan meddelelse, fortsætter abonnementet på de æn-

drede vilkår. 

6 REGULERING AF ABONNEMENTSPRISEN 

FBG Medier er berettiget til at forhøje den årlige abonnementspris som følge af omkostnings-

stigninger. 

FBG Medier kan kun gennemføre prisreguleringer for fremtidige abonnementsperioder. 

FBG Medier kan kun regulere prisen én gang om året. 

Prisreguleringer meddeles i forbindelse med opkrævningen for den kommende abonne-

mentsperiode. 

Prisreguleringen træder tidligst i kraft med starten af den første måned efter, at opkrævning 

med meddelelse om regulering er sendt til abonnenten med virkning fra abonnementets 

forfaldsdato. 

Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet til den ændrede pris, skal der gives skrift-

lig meddelelse herom til FBG Medier straks og senest 14 dage efter modtagelse af fornyelsen. 

Abonnementet betragtes herefter som opsagt med virkning fra FBG Mediers modtagelse af 

meddelelsen. Dog tidligst til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. 

Modtager FBG Medier ingen sådan meddelelse herom, fortsætter abonnementet til den æn-

drede pris. 

Foranstående begrænsning gælder dog ikke, hvor der foreligger bristende forudsætninger 

hos FBG Medier, herunder ved urigtige oplysninger fra kunden eller svigagtige fortielser. 

For øvrige prisreguleringer henvises til afsnittet ”Ændring af Forhandleraftale”. 
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7 BETALING 

Betaling foretages kvartalsvis. Abonnementet forfalder årligt til den næstsidste bankdag i 

måneden før næste abonnementsperiode begynder.  

Ved manglende rettidig betaling er FBG Medier berettiget til at opkræve rykkergebyrer og 

morarente i overensstemmelse med Rentelovens regler. 

Udebliver betalingen mere end 14 dage efter forfaldsdagen er FBG Medier berettiget til skrift-

ligt at ophæve abonnementet samt andre aftaler indgået FBG Medier uden yderligere varsel.  

8 ANSVARSBEGRÆNSNING 

FBG Medier er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler dog med de begræns-

ninger, der følger af nærværende abonnementsbetingelser. 

FBG Medier er således i intet tilfælde ansvarlig for abonnentens driftstab, avancetab eller 

lign. indirekte eller afledte tab.
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GENERELLE BRUGERVILKÅR
For brug af FBG Mediers sites 

1 OMGANG OG FORMÅL 

Disse brugervilkår gælder og er bindende for brugere (”Brugerne”) af www.maskinbladet.

dk, www.maskinteknik.dk, www.gronteknik.dk og www.fritidsmarkedet.dk (”Sitet”) som ud-

bydes af FBG Medier A/S. Brugere kan være enten køber af et produkt, der sælges på Sitet 

(”Køber”) eller som annoncør af maskiner på Sitet (”Annoncør”). For Annoncører gælder 

disse brugervilkår sammen med aftalen indgået mellem FBG Medier A/S og Annoncøren 

(”Aftalen”), og er således et juridisk bindende dokument. Køber Annoncøren maskiner på 

Sitet fra andre Annoncører sker dette som Køber. 

FBG Medier A/S’s fulde virksomhedsnavn og -adresse er som følger: 

FBG Medier A/S  

CVR-nr.: 26579880  

Birk Centerpark 36  

Birk  

7400 Herning 

Herefter omtalt som ”FBG”. 

2 BAGGRUND 

FBG stiller Sitet til rådighed for Brugere, hvorfra Annoncører kan annoncere og sælge maski-

ner, så som landbrugsmaskiner, direkte til Købere. 

Annoncørerne er virksomheder, der ønsker at sælge maskiner, bl.a. inden for landbrug, trans-

port, industri mv. (samlet ”Maskiner”), til Købere på Sitet. 

Købere kan udelukkende gøre brug af Sitet i erhvervsøjemed. Forbrugere hverken kan eller 

må købe Maskiner igennem Sitet. 

3 SERVICEN 

Sitet er en online portal, der gøres tilgængelig for Brugerne, til brug for online handel af Ma-

skiner til erhvervsmæssig brug (”Servicen”). Servicen er baseret på ”peer-to-peer”, hvor FBG 

udelukkende agerer som bindeled for Brugernes kontakt til hinanden. FBG er ikke ansvarlig 

for hverken Annoncørens eller Købers misligholdelse af deres indbyrdes aftale. 

FBG foretager rimelige foranstaltninger for at gøre Sitet tilgængelig på alle tidspunkter. 

www.maskinbladet.dk
www.maskinbladet.dk
www.maskinteknik.dk
www.gronteknik.dk
www.fritidsmarkedet.dk
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Servicen omfatter alene online adgang. Servicen omfatter således ikke udlevering af kopier 

af datablad og billeder fra Sitet til Annoncøren. Sådanne ydelser kræver særskilt aftale med 

FBG. 

4 ANNONCØRENS BRUG AF SITET 

Annoncøren er indforstået med nedenstående vilkår for brug af Sitet. 

Solgte Maskiner skal fjernes fra Sitet inden for rimelig tid efter de er solgt. Det er således ikke 

tilladt at annoncere Maskiner som ”solgte”. 

Der må kun overføres billeder af det pågældende emne som annoncen omhandler. Det er 

således ikke tilladt at vise billeder af butikken, tilbudstekster, ”foto på vej”-billeder eller lig-

nende og billederne skal give et retvisende billede af stand. 

Der må kun oprettes annoncer som matcher de angivne kategorier. Annoncer som falder 

uden for de angivne kategorier, slettes uden varsel eller besked herom til Annoncøren. 

Der må kun skrives det i adressefelter og annoncefelter, som feltkategorien angiver. Det er 

derfor ikke tilladt med navne og telefonnumre i ”Navn 2 feltet” under en afdeling, ligesom 

det heller ikke er tilladt at skrive andet end sit firmanavn i feltet hertil. Det er således ikke 

tilladt at skrive salgstekster, slogans, bynavne, hjemmesideadresser eller øvrige efter sit 

firmanavn. 

Der må kun indtastes én adresse per abonnement. Det er altså ikke tilladt at skrive flere vej-

navne, telefonnumre m.v. i det samme felt. Ønskes der flere adresser, skal dette gøres med 

afdelingsabonnement. Kontakt salgsafdelingen for mere information herom. 

Der må kun skrives modelbetegnelsen i modelfeltet. Det er således ikke tilladt at skrive ”m. 

ekstra udstyr”, ”billig” eller lign., hertil kan benyttes tilkøbsmulighederne under fremhæv-

ning. Det er således heller ikke tilladt at modificere modelbetegnelsen for at ”snyde” sig til 

en bedre placering i et søgeresultat. 

Maskiner som ikke allerede er på lager, skal markeres som ”På vej”. 

Annoncøren skal i forbindelse med annonceringen respektere reglerne i ophavsretsloven 

og markedsføringsloven, og skal desuden undlade at fremsætte urigtige oplysninger eller 

i øvrigt tilbageholde informationer som må skønnes at være af betydning for en potentiel 

køber. 

Den samme Maskine må kun oprettes én gang. Det er således ikke tilladt at oprette den sam-

me Maskine under både ”Saltspreder” og ”Liftophængt miljø/ukrudtsmaskiner”. 

FBG forbeholder sig retten til uden varsel, og uden at pådrage sig et ansvar i den forbindelse, 

at slette eller ændre indtastede data (annoncer, billeder, adresser m.v.) som ikke overholder 

ovenstående regler. 
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5 IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

FBG har alle ophavsrettigheder til Sitet og dets indhold, herunder databasen med annoncer. 

Dette medfører at FBG udelukkende tillader følgende brug af data: 

Annoncøren må udelukkende anvende sine annoncer fra Sitet på sin egen hjemmeside ved 

brug af et link til Sitet og med henblik på at vise annoncen. Enhver anden form for tilgæn-

geliggørelse for offentligheden, offentliggørelse eller eksemplarfremstilling af annoncen i 

anden sammenhæng, herunder videregivelse til brug for FBGs konkurrenter eller andre tred-

jeparter, anses som en krænkelse af FBGs ophavsrettigheder, medmindre der foreligger en 

forudgående skriftlig aftale herom med FBG. 

Det anses som en krænkelse af FBGs rettigheder, hvis en Bruger enten selv, eller gennem 

tredjemand, etablerer links til websites ejet af FBG på en sådan måde, at disse websites frem-

træder i et fremmed websites frame, eller hvis en Bruger medvirker til at etablere dybe links 

til artikler, fotografier, grafik, annoncer, maskiner mv.. med henblik på eksemplarfremstilling/

annoncering på andre websites end eget. 

Annoncøren er indforstået med, at disse begrænsninger i retten til at lade andre publicere 

annoncer fra Sitet på andre portaler eller websites, alene har til formål at sikre FBGs investe-

ringer, og Annoncøren erklærer sig indforstået med, at ville medvirke til, og samarbejde med 

FBG, såfremt FBG eller Annoncøren bliver opmærksom på data og annoncer fra Sitet andre 

steder. 

Brugerne må ikke udføre ”reverse engineering”, eller på nogen anden måde dekompilere Sitet, 

medmindre retten hertil fremgår af ufravigelig lovgivning, som finder anvendelse overfor FBG. 

Brugerne må ikke bryde eller ændre nogle koder på Sitet. Ligeledes må Brugerne ikke ændre 

eller fjerne mærker eller tekst vedr. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre ret-

tigheder. 

6 ANSVARSBEGRÆNSNING 

FBG tilstræber at levere et fejlfrit Site og en god service til Brugerne. 

FBG er ikke ansvarlig for annonceindhold eller informationer givet af en Annoncør eller Kø-

ber. Et hvert tilbud, udtalelse og information gives således på Brugerens eget ansvar. 

FBG er ikke part i nogen aftale, der forhandles eller indgås imellem en Annoncør og en Kø-

ber. FBG vil således aldrig kunne ifalde noget ansvar i forbindelse med sådan en aftale eller 

forhandling af aftale. 

FBG er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder Kundens eller Annoncørens 

tabte fortjeneste eller indtjening, forventet indtjening, driftstab, tab af goodwill, driftsafbry-

delse, mindsket forretningsværdi eller tab af data. 
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FBGs samlede ansvar for krav, og uanset hvorvidt om kravet er baseret på erstatning inden 

for eller uden for kontrakt, skadesløsholdelse, lovgivning, artikel 82, stk. 5 i databeskyttelses-

forordningen eller andet, er begrænset til et beløb svarende til 100 % af de betalinger, der er 

modtaget af FBG fra Annoncøren inden for de sidste 6 måneder. 

7 BRUGERNES ANSVAR 

Brugeren kan holdes erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 

Annoncøren skal skadesløsholde FBG for ethvert krav, søgsmål, sagsanlæg eller procedure 

ført mod FBG rejst af Køber eller tredjemand i forbindelse med Annoncørens brud på disse 

vilkår, medmindre dette skyldes FBGs egne handlinger eller undladelser. 

Adgangskoder til Sitet må ikke deles med tredjemand og kun Brugeren må anvende sin egen 

adgangskode. Mistanke om misbrug af et login, skal rapporteres omgående til FBG og ad-

gangskoden skal skiftes. 

Enhver information der gives via Sitet skal være korrekt og Brugeren er til enhver tid forplig-

tet til at give de oplysninger, der måtte være påkrævede under dansk ret. FBG er ikke ansvar-

lig for nogle informationer anført på Sitet eller i forbindelse med levering af Servicen. 

Enhver Annoncør indestår for at Annoncøren har ret til at sælge Maskinerne, der sættes til 

salg af Annoncøren på Sitet. 

8 FBG’S RET TIL AT SLETTE ANNONCØRPROFILER 

FBG har ret til at slette en Annoncørs profil, såfremt profilen, efter FBGs rimelige vurdering, 

bliver brugt til ulovlige formål, formål, som kan være skadelige for FBG, eller til formål der er 

moralsk eller etisk uforsvarlige eller anstødelige. Annoncøren vil blive holdt erstatningsan-

svarlig for eventuelle tab i forbindelse med en sådan handling. 

Såfremt FBG lukker en Annoncørs profil, vil enhver placering og ethvert bud blive slettet, hvis 

FBG finder dette nødvendigt. 

9 PERSONDATA 

FBG behandler personoplysninger om Brugeren i overensstemmelse med FBGs persondata-

politik, som ligger på www.maskinbladet.dk/praktisk-information/gdpr. 

10 FORCE MAJEURE 

FBG er ikke ansvarlig for forsinkelser eller nedbrud på Sitet, som følge af Force Majeure. 

www.maskinbladet.dk/praktisk-information/gdpr.
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Force Majeure anses for at være forhold, som ligger uden for FBGs kontrol og som FBG ikke 

med rimelighed kunne forudse, undgå eller overvinde. 

11 ÆNDRINGER I BRUGERVILKÅR 

FBG er til enhver tid berettiget til at ændre disse brugervilkår, med fremtidig virkning. 

Ændrede vilkår vil blive delt med Brugeren i rimelig tid inden de træder i kraft. 

12 LOVVALG OG VÆRNETING 

Disse brugervilkår er undergivet dansk ret. FBGs hjemsted er aftalt værneting.


