ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER
Ved anvendelse af hjemmesiden www.weswapp.com og applikationen weSwapp
accepterer du som bruger (søger og/eller holder) følgende vilkår:
1.

2.

3.

4.

Indledning
1.1.
Driften af hjemmesiden www.weswapp.com og driften af applikationen
weSwapp (herefter ”weSwapp”) varetages af UniqParking ApS, CVR nr.
31050316, Spotorno Alle 8, DK-2630 Taastrup (herefter også benævnt
”weSwapp”).
1.2.
Formålet med weSwapp er at skabe lettere adgang til parkeringspladser og
at skabe et community af brugere, som sammen hjælper hinanden med at
bytte parkeringsplads og derved sparer tid og brændstof.
1.3.
En bruger, som søger en parkeringsplads, kaldes herefter for ”Søger”. En
bruger, som ønsker at frigive sin parkeringsplads, kaldes herefter for
”Holder”. Fællesbetegnelsen ”Bruger” dækker både over Søger og Holder.
1.4.
weSwapp er en formidlingsplatform, der alene faciliterer aftalen mellem
Søger og Holder, og weSwapp er ikke part i aftalen mellem Søger og Holder.
1.5.
For mere information om weSwapp henvises til de til enhver tid angivne
informationer på hjemmesiden, w
 ww.weswapp.com.
Medlemskab
2.1.
For at blive Bruger af weSwapp skal du mindst være 18 år. Ved at tilgå
weSwapp eller benytte weSwapp tilkendegiver du således, at du mindst er
18 år.
2.2.
Aftalen mellem Brugeren og weSwapp (herefter ”Aftalen”) træder i kraft, når
2.2.1.
Brugeren accepterer disse almindelige vilkår og betingelser.
2.2.2.
Brugeren har indtastet de korrekte oplysninger om e-mailadresse,
registrering af Brugerens bil, herunder fabrikat, model, farve samt de
sidste tre tegn i registreringsnummeret på mindst et køretøj.
2.3.
Når registreringen er godkendt, får Brugeren en ikke-eksklusiv og
uoverdragelig ret til at anvende weSwapp. Retten til at anvende weSwapp
gælder, så længe Aftalen er i kraft, forudsat at Brugeren overholder sine
forpligtelser i henhold til Aftalen (herunder disse almindelige vilkår og
betingelser).
2.4.
weSwapp kræver, at Brugeren tillader funktionen ”Lokalitet” på
mobiltelefonen eller andre tekniske løsninger, der til enhver tid er påkrævet af
weSwapp.
weSwapps Ydelse
Brugeren erhverver adgang til weSwapp, som indeholder og giver adgang til
oplysninger, som gør det muligt for Søger at etablere kontakt med en Holder, som
ønsker at frigive sin parkeringsplads.
Brugernes forpligtelser og ansvar
4.1.
Brugeren er ansvarlig for, at de afgivne og til enhver tid registrerede
oplysninger vedrørende Brugeren er korrekte, og at de relevante køretøjer til

5.

enhver tid er korrekt registrerede hos weSwapp. weSwapp er under ingen
omstændigheder ansvarlig for fejlregistreringer, uanset registreringsmetode.
4.2.
Brugeren er ansvarlig for, at loginoplysningerne til weSwapp opbevares og
anvendes sikkert og forsvarligt og ikke videregives eller på anden måde gøres
tilgængelig for uautoriserede personer.
4.3.
Brugeren skal straks informere weSwapp i overensstemmelse med de på
hjemmesiden angivne instrukser (f.eks. ved henvendelse til weSwapps
kundeservice), såfremt Brugeren har grund til at tro, at en uautoriseret person
har fået adgang eller kendskab til loginoplysningerne, at registrerede
oplysninger om Brugeren er blevet ændret eller bør opdateres, eller at et
registreret køretøj ikke er i Brugerens besiddelse mere eller på anden vis ikke
vil blive anvendt i forbindelse med weSwapp, således at weSwapp kan tage
de nødvendige forholdsregler. Sådanne nødvendige forholdsregler kan
eksempelvis være at blokere loginoplysningerne, at blokere Brugerens
brugerkonto eller at opdatere Brugerens registrerede oplysninger.
4.4.
I tillæg til det der er angivet i disse almindelige vilkår og betingelser, skal
Brugeren overholde eventuelle instrukser i forbindelse med brugen af
weSwapp, som weSwapp til enhver tid måtte give, herunder eksempelvis
instrukser for måden hvorpå Holder frigiver en parkeringsplads.
4.5.
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at mobiltelefon eller andet teknisk udstyr
anvendt af Brugeren fungerer korrekt og til enhver tid er kompatibelt med
weSwapp. Brugeren er ligeledes ansvarlig for at sikre, at weSwapp til enhver
tid er opdateret.
4.6.
Brugeren er ligeledes ansvarlig for at sikre sin overholdelse af gældende
lovgivning og relevante myndigheders retningsbestemmelser i den
jurisdiktion, hvori weSwapp benyttes, herunder men ikke begrænset til
lovgivning og retningslinjer vedrørende anvendelse af mobiltelefon under
kørsel.
4.7.
Direkte eller skjult reklame og enhver anden form for markedsføring på
weSwapp fra Brugere er ikke tilladt.
Aftale mellem søger og holder
5.1.
Vilkårene for aftalen mellem Søger og Holder fastsættes af weSwapp.
5.2.
weSwapp formidler alene kontakt mellem en Holder og en Søger således, at
disse kan blive kædet sammen i forbindelse med, at Søger leder efter en
parkeringsplads, og at Holder frigiver en parkeringsplads. Det er en
forudsætning for en vellykket formidling, at oplysningerne indtastet i
weSwapp er overholdt, herunder adresse og tid, m.v.
5.3.
Søger er forpligtet til at betale et oplysningsfee til Holder som betaling for
oplysning om frigivet parkeringsplads. Søger er herudover forpligtet til at
betale et formidlingsfee til weSwapp for formidlingen af kontakten mellem
Holder og Søger.
5.4.
weSwapp garanterer ikke og er heller ikke forpligtet til at sikre, at en Holder
og en Søger til enhver tid kædes sammen. weSwapp garanterer ikke en ledig
parkeringsplads.

5.5.

6.

7.

Brugeren er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende love og regler
samt de regler, der til enhver tid er fastlagt af den pågældende
parkeringsudbyder, eller som på anden vis er gældende i relation til
parkeringspladsen, hvor henholdsvis Holder anviser en parkeringsplads, eller
Søger parkerer sit køretøj.
5.6.
weSwapp gemmer oplysninger om bytninger/betalinger foretaget af
Brugerne, og sådanne oplysninger gemmes som udgangspunkt i12 måneder.
Søgers særlige forpligtelser
6.1.
Når Søger i weSwapp angiver ”skal bruge en plads” og taster eller markerer
en given adresse i weSwapp og trykker ”parkér”, vil weSwapp identificere
eventuelle Holdere, som har frigivet deres plads inden for 400 meter af
Søgers indtastede adresse. Søger og Holder vil dog først blive kædet
sammen, når Søger forventeligt kan køre hen til Holder inden for maksimalt
15 minutter.
6.2.
Det er Søgers ansvar ved sammenkædning at tilsikre, at Søger når frem til
den angivne parkeringsplads inden den i weSwapp angivne tidsfrist.
6.3.
En Søger, som accepterer sammenkædning med en Holder, forpligter sig
derved til at betale et oplysningsfee til Holder og et formidlingsfee til
weSwapp for sammenkædningen, uanset om bytning finder sted eller ej.
Dog forefindes en mulighed for at protestere, jf. afsnit 8.
6.4.
weSwapp beder efter endt bytning Søger om at angive, om bytningsforløbet
var succesfuldt. I det tilfælde at bytningen ikke forløb succesfuldt, kan Søger i
weSwapp angive årsager hertil.
6.5.
Søger er indforstået med, at en frigivet parkeringsplads kan være gratis at
benytte, og at Søger er ansvarlig for, at en eventuel parkeringsafgift eller
øvrig afgift eller betaling for brug af en frigivet parkeringsplads bliver betalt
korrekt og til rette person.
6.6.
Søger er selv ansvarlig for at orientere sig om parkeringsbetingelser for den
pågældende parkeringsplads. Søger skal blandt andet sikre sig, at
parkeringen foregår under de for parkeringspladsen gældende betingelser.
6.7.
Såfremt Søger bliver forhindret i at bytte parkeringsplads med Holder, er
Søger forpligtet til at afbryde sin søgning i weSwapp. Hvis Søger på
tidspunktet for sin afbrydelse er blevet kædet sammen med Holder, vil Holder
via weSwapp blive informeret om afbrydelsen. Hvis afbrydelsen sker efter, at
Holder har godkendt sammenkædningen, er Søger forpligtet til at betale et
oplysningsfee til Holder og et formidlingsfee til weSwapp. Holder kan til
enhver tid herefter frigive sin plads igen.
Holders særlige forpligtelser
7.1.
Holder kan til enhver tid benytte weSwapp til at frigive sin parkeringsplads til
en Søger. Holder trykker ”jeg har en plads”, indtaster eller markerer adressen
for, hvor Holders bil er parkeret, samt trykker ”frigiv”. Herefter skal Holder
angive parkeringspladstype ”Bås” eller ”Parallel”, samt om Holder er fleksibel
i forhold til afgangstid, eller om Holder ønsker at angive specifikt
afgangstidspunkt.

7.2.

8.

Såfremt Holder bliver forhindret i at bytte parkeringsplads med Søger, er
Holder forpligtet til at afbryde sin frigivelse af pladsen i weSwapp. Skulle
Holder på tidspunktet være kædet sammen med en Søger, informeres Søger
om afbrydningen. Hverken weSwapp eller Holder er berettiget til et fee for
den afbrudte søgning. Søger kan herefter påbegynde en ny søgning.
7.2.1.
Holder er ansvarlig for, at den pågældende parkeringsplads, som
Holder ønsker at frigive, udgør en lovlig parkeringsplads. Holder må
eksempelvis ikke reservere offentlige vejarealer og frigive disse som
parkeringspladser til en Søger. weSwapp er således på ingen måde
ansvarlig for, at Holder frigiver en ulovlig parkeringsplads.
Særlige betingelser og vilkår for weswapps community regler
8.1.
Et væsentligt formål med weSwapp er at skabe et community, hvor Brugerne
i sammenslutning sikrer korrekt brug og respekt for brugen af weSwapp,
således at Brugerne dagligt hjælper hinanden med at spare tid og ressourcer
på at finde parkeringspladser. Derfor har weSwapp nogle enkelte og faste
regler, som Brugerne er forpligtede til at efterleve for at være en del af
weSwapp community. Brugernes efterlevelse af regler fastsat af og
instrukser afgivet af weSwapp skal dog til enhver tid ske under iagttagelse af
gældende lovgivning og relevante myndigheders retningsbestemmelser i den
jurisdiktion, hvori weSwapp benyttes. Brugerne skal:
8.1.1.
deltage aktivt i frigivelse af og søgninger på parkeringspladser,
8.1.2.
som Holder sikre, at frigivne parkeringspladser er lovlige og
overholder gældende regler, og
8.1.3.
som Søger alene benytte weSwapp, når Søger har et reelt
parkeringsbehov
8.2.
weSwapp opererer med et internt pointsystem, og både Holder og Søger
optjener et plus point for hver gang, den pågældende Holder og den
pågældende Søger er blevet kædet sammen, uden at Søger efterfølgende har
protesteret.
8.3.
Såfremt Søger har indsigelser mod en Holder eller en parkeringsplads frigivet
af Holder, har Søger mulighed for at protestere. Søger kan protestere mod, at:
8.3.1.
parkeringspladsen var for lille,
8.3.2.
parkeringspladsen blev taget af en anden,
8.3.3.
parkeringspladsen var ulovlig, eller
8.3.4.
andet forhold der medførte, at Søger ikke havde mulighed for at
parkere på den parkeringsplads, som Holder angav som frigjort.
8.4.
Holder orienteres om eventuelle protester tidligst 1 minut efter, at den
pågældende protest er fremsat af Søger. Holder kan herefter anerkende
protesten som berettiget eller afvise protesten som uberettiget.
8.5.
Såfremt Holder anerkender protesten, annulleres sammenkædningen, og
Søger vil hverken blive opkrævet et oplysningsfee eller et formidlingsfee.
8.6.
Såfremt Holder afviser protesten, afgøres tvisten mellem Søger og Holder
efter følgende fremgangsmåde:

8.6.1.

9.

I tilfælde af pointlighed mellem Søger og Holder erklæres Søger som
vinder af protesten for at sikre, at der værnes om weSwapps Søger
som den betalende part.
8.6.2.
I tilfælde af at den ene part har flere point end den anden part, vil den
med højst point vinden protesten. Såfremt Søger er den tabende part,
er Søger forpligtet til at betale et oplysningsfee til Holder og et
formidlingsfee til weSwapp. Såfremt Holder er den tabende part, er
Søger ikke forpligtet til at betale et oplysningsfee til Holder eller et
formidlingsfee til weSwapp.
8.7.
Det interne pointsystem er ikke tilgængeligt for Brugerne. Det interne
pointsystem benyttes udelukkende til vurdering og afgørelser i forbindelse
med tvister mellem Holder og Søger. weSwapp kan til enhver tid ændre i
reglerne. Protester afgøres af weSwapp inden for rimelig tid, hvilket
sædvanligvis forventes at være inden for 48 timer.
8.8.
weSwapp er berettiget til at blokere for en Brugers brug af weSwapp,
såfremt Holder afviser 3 Søgere til samme udbudte plads. I så fald blokeres
Holder i 12 timer. weSwapp er endvidere berettiget til at blokere en Brugers
brug af weSwapp, såfremt Holder har 2 uafgjorte protester. I så fald blokeres
Holder, indtil protesterne er afgjorte.
Betaling
9.1.
Priser og afgifter for weSwapp er angivet i weSwapps til enhver tid
gældende prisliste, som findes på www.weswapp.com. Alle priser og afgifter
er inklusive moms, dog ikke oplysningsfee’et til Holder, der ikke er
momspligtigt. Eventuelle underliggende parkeringsafgifter er ikke inkluderet i
weSwapps priser og afgifter.
9.2.
Ved overførsel af penge til Brugerens weSwapp konto betaler weSwapp alle
tilknyttede omkostninger til danske banker. Disse omkostninger vises i
weSwapp. Eventuelle øvrige omkostninger, eksempelvis tilknyttede
omkostninger til udenlandske banker, betales af Brugeren.
9.3.
weSwapp forbeholder sig ret til at ændre priser og afgifter med et rimeligt
varsel.
9.4.
Indbetalinger til Brugerens weSwapp konto foretages via kreditkort i
weSwapp.
9.5.
Oplysningsfee til Holder og formidlingsfee til weSwapp betales umiddelbart
efter bytning. Betalingen vil dog ikke være tilgængelig for Holder førend, at et
succesfuldt bytte er markeret af Holder og Søger, eller at en eventuel tvist er
afgjort.
9.6.
Det oplysningsfee og formidlingsfee som Søger opkræves ved ethvert bytte,
betales af Søger umiddelbart efter byttet. Betaling sker, uanset om byttet er
succesfuldt eller ej. I tilfælde af en protest, som vindes af Søger, tilbageføres
både opkrævet oplysningsfee og opkrævet formidlingsfee til Søger.
9.7.
Brugeren kan til enhver tid foretage udtrækning af sit indestående på dennes
weSwapp konto, bortset fra beløb der indgår i uafgjorte protester. Det kan
dog som minimum udtrækkes DKK 100 pr. udtrækning. Resterende beløb

10.

11.

kan også udtrækkes, men dette kræver, at Brugeren nedlægger sin konto ved
at skrive til info@weSwapp.com.
9.8.
Brugeren er forpligtet til at opgive eventuelle indtægter ved bytninger til
SKAT efter gældende skatteregler. I forbindelse med brugen af weSwapp er
det Brugerens ansvar at overholde de gældende skatte- og afgiftsregler.
Adgang til weSwapp, immaterielle rettigheder osv.
10.1.
weSwapp er tilgængelig 24 timer i døgnet, dog med undtagelse af planlagte
afbrydelser til opgraderinger, ændringer og vedligeholdelse. Brugerne
accepterer, at software aldrig kan testes i alle mulige situationer, og at
afvigelser fra den aftalte funktionalitet og uforudsete fejl og afbrydelser kan
opstå. weSwapp kan til enhver tid blive opdateret med nye funktioner eller på
anden vis ændres, eksempelvis for at tilpasse weSwapp til ny teknologi, nye
sikkerhedsstandarder eller nye administrative procedurer. weSwapp påtager
sig intet ansvar for eventuelle skader eller tab i forbindelse med manglende
adgang til weSwapp, eller for at weSwapp er ude af drift eller indeholder fejl.
10.2.
Alle ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder (herunder
varemærker) vedrørende weSwapp og dets indhold ejes eller licenseres af
weSwapp eller dets leverandører og partnere. Ingen af disse rettigheder
overdrages til Brugeren. Det er ikke tilladt at anvende weSwapp eller dets
indhold til kommercielle formål udover som Holder og Søger. Brugeren har
ikke ret til at kopiere, distribuere, sælge, offentliggøre, overdrage, udlåne,
underlicensere, ændre eller på anden vis råde over softwaren indeholdt i
weSwapp. Brugeren har ikke ret til at foretage reverse engineering,
dekompilering, demontering eller på anden vis forsøge at få adgang til
softwarekildekoden.
10.3.
Brugeren skal sikre, at alle oplysninger og al data, som overføres til
weSwapp, er fri for skadelige elementer, kildekoder eller malware (såsom
virus, orm og trojanske heste).
10.4.
weSwapp anvender sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
data. Medmindre weSwapp har handlet uagtsomt, er weSwapp ikke
ansvarlig for, at eventuelle data bliver gjort tilgængelige for tredjemand.
Ansvarsfraskrivelse
11.1.
weSwapp faciliterer alene formidling mellem Søger og Holder. Brugen af
weSwapp foregår derfor på Brugernes eget ansvar, og weSwapp er ikke
ansvarlig for Brugernes brug af weSwapp eller for oplysninger afgivet af
Brugere, herunder eksempelvis oplysninger om en parkeringsplads afgivet af
en Holder.
11.2.
weSwapp er ikke ansvarlig for skader eller lignende, som opstår på
Brugerens bil under parkering.
11.3.
weSwapp er ikke ansvarlig for skader eller lignende, som opstår på
Brugerens bil under kørsel.
11.4.
weSwapps samlede erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder
overstige et beløb svarende til DKK 25.
11.5.
weSwapp er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab, som Brugeren har
pådraget sig som følge af blandt andet (ikke udtømmende oplistning):

11.5.1.
11.5.2.

12.

13.

Eventuelle fejl fra Brugerens side;
at Brugeren ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til disse
almindelige vilkår og betingelser eller på anden vis ikke har fulgt
weSwapps vejledninger;
11.5.3.
at Brugeren har parkeret ulovligt i henhold til Dansk lovgivning;
11.5.4.
fejl eller utilstrækkelig funktionalitet på Brugerens mobiltelefon eller
tablet (f.eks. at udstyret er slukket, eller batteriet er løbet tør for
strøm);
11.5.5.
fejl hos Brugerens tele-/dataudbyder;
11.5.6.
at en parkeringsplads foreslået af Holder ikke er ledig, når Søger
ankommer dertil; eller
11.5.7.
uautoriseret brug af loginoplysninger og/eller weSwapp.
11.6.
weSwapp er ikke erstatningsansvarlig for indirekte skader. weSwapp er ikke
erstatningsansvarlig i relation til Brugerens forhold til eventuelle tredjeparter.
11.7.
weSwapp er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for nedbrud eller
forsinkelser som følge af forhold, som er uden for weSwapps rimelige kontrol,
herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse og andre
naturkatastrofer, krigshandlinger, terrorangreb, arbejdskonflikter, nedbrud,
afbrydelser eller forsinkelser i telefon, internet eller andre
kommunikationsnetværk, restriktioner i den normale trafik, ulykke, eksplosion,
uroligheder, og/eller lovgivnings- eller myndighedstiltag.
11.8.
Brugeren skal holde weSwapp skadesløs for erstatningskrav eller tab som
følge af Brugerens fejl eller uagtsomhed, Brugerens manglende opfyldelse af
sine forpligtelser i henhold til disse almindelige vilkår og betingelser eller på
anden vis manglende overholdelse af weSwapps instrukser.
11.9.
Brugeren skal ligeledes holde weSwapp skadesløs for krav fra tredjeparter,
som er en direkte eller indirekte følge af Brugerens anvendelse af weSwapp.
Klageadgang
12.1.
Ønsker en Bruger at klage, skal Brugeren inden for 30 dage efter swappet,
indsende en skriftlig klage til weSwapps kundeservice på
info@weSwapp.com. Klagen skal være med angivelse af dato og tidspunkt
for det pågældende swapp.
Varighed
13.1.
Disse almindelige vilkår og betingelser er gyldige fra Brugerens registrering,
og indtil Aftalen opsiges eller weSwapp opdaterer sine almindelige vilkår og
betingelser, jf. afsnit 17.
13.2.
Såfremt Brugeren opsiger Aftalen, er Brugeren herefter forpligtet til at lukke
sin konto i weSwapp.
13.3.
weSwapp er berettiget til straks at suspendere Brugernes adgang til
weSwapp, annullere Brugerens brugerkonto og/eller opsige Aftalen med
øjeblikkelig virkning, såfremt:
13.3.1.
Brugeren ikke overholder sine forpligtelser i henhold til disse
almindelige vilkår og betingelser;

13.3.2.

14.

15.

16.

17.

Brugeren anvender weSwapp i strid med disse almindelige vilkår og
betingelser eller på anden vis er til skade for eller påvirker weSwapp
og/eller Brugeren eller eventuelle tredjeparter negativt;
13.3.3.
Brugeren gentagne gange ikke har overholdt reglerne i weSwapp
Klub-regelsættet;
13.3.4.
Brugeren har afgivet forkerte, mangelfulde eller vildledende
oplysninger;
13.3.5.
weSwapp, på baggrund af en overordnet vurdering, finder det
sandsynligt, at Brugeren kan være involveret i eller indblandet i
kriminelle aktiviteter.
13.3.6.
Brugeren mistænkes for bevidst misbrug af weSwapp.
13.4.
Opsigelse af Aftalen skal ske skriftligt til info@weSwapp.com.
13.5.
Opsigelse af Aftalen (uanset grund) påvirker ikke de rettigheder og/eller
forpligtelser, som en part har pådraget sig over for den anden part forud for
datoen for opsigelsen af Aftalen.
Fortrydelsesret
14.1.
I forbindelse med bestillinger i weSwapp giver Bruger samtykke til, at
weSwapp leverer sin ydelse i umiddelbar forlængelse af bestillingen, og at
Brugers eventuelle fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven bortfalder ved
levering af weSwapps ydelse, dvs. når Søger og Holder bliver kædet
sammen.
Fortrolighed
15.1.
Ingen af parterne må videregive fortrolige oplysninger vedrørende den anden
part uden den anden parts samtykke. Brugeren accepterer dog, at weSwapp
deler oplysninger vedrørende deres anvendelse med samarbejdspartnere for
at overholde sine forpligtelser i forhold til dem. Derudover accepterer
Brugeren, at weSwapp rapporterer eventuelt misbrug af weSwapp, ulovlige
aktiviteter, ulovlig eller upassende adfærd og/eller mistanke herom til politiet
eller andre kompetente myndigheder.
Behandling af personoplysninger osv.
16.1.
Personoplysninger behandles og håndteres i henhold til den til enhver tid
gældende persondatalovgivning i Danmark, herunder Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
(generel forordning om databeskyttelse). weSwapp skal for så vidt angår
personoplysninger, som weSwapp behandler, overholde sine forpligtelser i
henhold til persondatalovgivningen, uanset om weSwapp agerer som
dataansvarlig eller såfremt weSwapp på anden vis agerer som
databehandler. Der henvises i øvrigt til weSwapps til enhver tid gældende
datapolitik, der kan findes på www.weswapp.com/da/privacy.pdf og som
udgør en integreret del af disse almindelige vilkår og betingelser.
Ændringer af vilkår
17.1.
weSwapp forbeholder sig ret til at ændre disse almindelige vilkår og
betingelser. Såfremt dette sker, skal weSwapp straks oplyse Brugeren herom

18.

19.

20.
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og gøre en ny version af disse almindelige vilkår og betingelser tilgængelig
for Brugeren. Såfremt Brugeren herefter fortsætter med at anvende
weSwapp, anses Brugeren for at have accepteret disse ændringer.
17.2.
De til enhver tid gældende almindelige vilkår og betingelser findes på
hjemmesiden.
Overdragelse af rettigheder
18.1.
weSwapp er berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder
og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden Brugerens forudgående
samtykke. Derudover er weSwapp berettiget til at anvende
underleverandører til opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne
Aftale.
18.2.
Brugeren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller
forpligtelser i henhold til Aftalen uden weSwapps forudgående samtykke.
Øvrige bestemmelser
19.1.
Disse almindelige vilkår og betingelser udgør det fulde aftalegrundlag mellem
Parterne for så vidt angår de forhold, som disse almindelige vilkår og
betingelser vedrører.
19.2.
Parterne er enige om, at såfremt en bestemmelse i disse almindelige vilkår og
betingelser findes at være ugyldig eller uden retskraft, har den pågældende
bestemmelse ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.
Lovvalg og tvister
20.1.
Aftalen, disse almindelige vilkår og betingelser og enhver tvist eller ethvert
krav, der udspringer heraf, reguleres af dansk ret, bortset fra dansk rets
internationale privatretlige regler.
20.2.
Enhver tvist, uenighed eller ethvert krav opstået på grundlag af eller i
forbindelse med disse almindelige vilkår og betingelser, eller enhver
misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, skal som udgangspunkt
løses ved frivillig aftale mellem parterne.
20.3.
Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, afgøres tvisten af de danske
domstole.
Øvrige forhold
21.1.
Ethvert spørgsmål vedrørende disse almindelige vilkår og betingelser skal
rettes til weSwapps kundeservice via e-mail på adressen
info@weswapp.com eller på +45 61279277.
Gældende fra [15. maj 2018]

