
1. GENERELT
1.1.  Før du bruger Altibox Onlinearkiv Memory, er det vigtigt, at du gennemgår vores betin-
gelser og retningslinjer nedenfor. Bemærk, at betingelserne kan blive ændret eller opdateret 
uden varsel, og denne side vil altid vise den aktuelle version. Det er derfor vigtigt, at du tjek-
ker denne side regelmæssigt for opdateringer. 
Dette er et elektronisk dokument, der indeholder henvisninger til andre betingelser som 
brugeren også er bundet af. 

Før du første gang begynder at bruge Memory må du acceptere og forholde dig til Altibox 
betingelser for brug. Ved at acceptere betingelserne er indgået en juridisk aftale mellem dig 
og Altibox som bekræfter, at du ønsker at bruge vores tjenester via web-stedet i overens-
stemmelse med retningslinjerne i nærværende dokument. Hvis du har spørgsmål angående 
betingelserne, bedes du kontakte Altibox kundeservice. Hvis du ikke kan acceptere betin-
gelserne, skal du ikke gå videre på vores hjemmeside eller bruge vores Onlinearkiv Memory.

2. AFTALEN PARTER OG FORMÅL
2.1. Aftalen gælder for levering af Onlinearkiv Memory mellem privat kunde (kunden) og Alti-
box (Altibox). Med privat kunde menes: Fysisk person, der ikke primært ager som en virk-
somhed. Den person, der er opført på bestillingsskemaet er ansvarlig for indhold og brug af 
Memory. Kunden skal være over 18 år. Hvis brugeren af Memory er under 18, betragtes de 
pårørende, der har underskrevet aftalen, som Kunden, jf. også Altibox Almindelige Betingel-
ser for Private Kunder.

3. AFTALEDOKUMENTER
3.1. Aftaleforholdet (aftalen) mellem parterne består af bestillingsskemaet, Almindelige Bet-
ingelser for Private Kunder (Almindelige betingelser) og Betingelser for Onlinearkiv Memory.

4. BRUG AF MEMORY ONLINEARKIV
4.1. Der henvises til de Almindelige Betingelser for Private Kunder. Onlinearkiv Memory  
giver dig mulighed for at gemme, organisere, lagre og dele filer. Alt det lagrede materiale 
(billeder, dokumenter, musik og film) på din konto vil forblive din ejendom. Indholdet er for-
troligt, og kan ikke overlades til tredjemand uden dit samtykke, undtagen i de tilfælde, der 
er nævnt i punkt 4. Materiale, du gemmer på din konto vil blive bevaret, indtil du fjerner den. 
Dette gælder ikke dog ikke for materiale, der er omfattet af § 5, 7, 10 og 12
Kunden er selv ansvarlig for at virus ikke spredes ved brug af tjenester, herunder ved down-
load af materialer, brug af software og deling af materialer.
Altibox kan til en hver tid vælge, hvem der skal drifte, levere og/eller have licens til software 
til deres tjenester. Hvis der sker ændringer, der har væsentlig betydning for tjenesterne, du 
vil blive informeret om dette via e-mail, som beskrevet i de Almindelige betingelser.
Abonnenter vil have adgang til et Onlinearkiv med standard størrelse fra 5 GB (Gigabyte) 
og op til 50 GB lagerplads. Udvalget af produkter og tjenesteydelser og særlige tilbud kan 
ændres uden varsel.

5. ADFÆRD OG FORBUDT INDHOLD
5.1. Memory skal være familievenlig og Altibox vil ikke tolerere nogen form for indhold, der 
er i strid med den Danske lov. Onlinearkiv Memorye omfatter både offentlige sider (synlig for 
alle med internetadgang), og private album/mapper (som er beskyttet med adgangskode). 
Det er ikke tilladt at bruge Memory til at distribuere, vedligeholde, transmittere, overføre, 
gemme, udskrive eller på anden måde bruge, hvad der defineres som “forbudt indhold” via 
Memory.
Medmindre denne aftale tillader det, kan du ikke reproducere, distribuere, overføre, offen-
tliggøre, overføre eller på anden måde udnytte det materiale, der er tilgængelig via Memory 
til kommercielle formål.

5.2. Forbudt indhold omfatter - men er ikke begrænset til - indhold som er en krænkelse af 
Dansk lovgivning, eller på nogen måde måtte anses som:
•  Fornærmende, truende, injurierende, vildledende, misvisende, nederdrægtig, uanstændigt, 
vulgært, obskønt, ærekrænkende, fornærmende, chikanerende, tilskyndelse til racisme, 
chauvinisme, had eller fordomme eller på anden måde stødende eller ubehageligt.
•   Skadeligt for mindreårige.
•  Krænkelse af ophavsretten om intellektuel ejendomsret, brand eller andre immaterielle ret-
tigheder til tredjemand.
•   Materiale, der indeholder virus, orme, korrupte filer, trojanske heste eller andre former for 
korrupte kode eller indhold, der kan kompromittere Service, interne eller eksterne netværk 
eller abonnenter udstyr eller software.
•  Opfordring eller bidrag til instruktioner eller oplysninger om ulovlig aktivitet.
•  Forbrydelse mod de rettigheder, andre personer har, herunder overførsel, eller offentlig-
gørelse af private oplysninger om andre personer eller enheder. 
•  Links, der tilskynder til, eller som indeholder forbudt indhold eller programmer eller filer, 
der er skjult for at dække over uhensigtsmæssige materialer eller filer.
•  Forbrydelse mod de love eller andre retningslinjer, som Altibox, udbyderen af Memory og 
dens brugere er underlagt. 

Det er Altibox politik at samarbejde med myndighederne i enhver undersøgelse af sager ve-
drørende kriminelle forseelser. Altibox kan til en hver tid vurdere om indholdet er forbudt 
indhold. Kunden skal være opmærksom på, at alt indhold på Online Memory kan undersøges. 
Når Altibox ønsker at overholde den Danske lov, vil det også resultere i at indhold, som eft-
erfølgende viser sig ikke at være forbudt indhold, kan undersøges, spærres eller fjernes. 
Altibox tager intet ansvar for eventuelle tab dette måtte medføre.

6. PRISER, VILKÅR OG TILGÆNGELIGHED
6.1. Kunden skal betale et månedligt beløb, der er angivet i Bestillingsformularen. Betalings-
betingelser fremgår af Altibox Almindelige betingelser. Kunden skal også betale for tjen-
ester, som er bestilt, selvom disse ikke anvendes af abonnenten.
Hvis Altibox ikke har modtaget betalingen inden forfaldsdatoen, kan Altibox lukke kundens 
adgang til tjenester og/eller lukke kundens konto i henhold til de Almindelige betingelser.

7. TAVSHEDSPLIGT/PERSONLIGE OPLYSNINGER
7.1. Altibox beskytter og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med Alti-
box’  Almindelige Betingelser.

7.2. Ved dødsfald. Såfremt der gøres krav på indhold af en person, der ikke er registreret som 
ejer eller bruger af tjenesterne kræves der en begæring fra skifteretten eller andet godkendt 
juridisk rets dokument. Hvis kunden ønsker Altibox ikke at videregive sådanne materiale, 
skal Kunden give skriftlig meddelelse til Altibox kundeservice.

8. BACKUP AF BILLEDER OG ANDRE MATERIALER
8.1. Memory er ikke lavet med den hensigt at blive brugt som backup til katastrofer eller 
andre nødsituationer. Selv om Altibox har gjort mange ting for at sikre opbevaringen af ma-
terialer, skal Memory ikke anvendes som den eneste løsning. Altibox tager løbende backup 
af alt indhold på Onlinearkivet. Vi anbefaler at kunden tager ekstra kopi af alle de lagrede 
materiale, som brugeren finder vigtigt eller uvurderlige.
Kunden vil selv være ansvarlig for enhver skade på kunden computersystem eller tab af data 
som følge af downloadet virus inficeret materiale. Altibox garanterer ikke, at adgangen til 
internet-siden, eller Memory vil være fri for fejl eller forstyrrelser, eller at webstedet eller 
serveren er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

9. PRÆCISERING RETTIGHEDER
9.1. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til Kunden tilhører Altibox. Aftalen giver 
Kunden ret til at benytte tjenesterne i løbet af aftaleperioden. Aftalen giver ikke ret til at bru-
ge Altibox eller Altibox’s samarbejdes partneres varemærker, design eller andre rettigheder.

10. TREDJEPARTSSOFTWARE
10.1. Af hensyn til vores kunder vil Altibox have mulighed for at have tredjeparts software til 
rådighed for brugerne via Memory. For at bruge tredjeparts software er kunden underlagt 
tredjeparts betingelser. Dette er en sag mellem Kunden og tredjepart. Altibox er ikke ansvar-
lig for eventuelle vira, orme, trojanske heste eller anden form for beskadiget koder, der skulle 
følge den downloadede tredjeparts program. Altibox garanterer heller ikke for ydelsen eller 
effektiviteten af tredjeparts software som er tilgængelig for download via Memory. Altibox, 
Altibox ledelse eller medarbejdere, kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirek-
te krav eller klager i forbindelse med tredjeparts software, der downloades gennem Memory.

11. SPÆRRING
11.1. Ved misligholdelse af denne aftale kan Altibox lukke Kundens adgang til Memory og 
fjerne eller slette indhold (herunder men ikke begrænset til alle oplysninger, meddelelser, 
opslag, album, billeder mv.).
Altibox vil ikke være ansvarlig over for kunden eller nogen tredjepart i forbindelse med en 
sådan spærring eller nedlukning af adgang til Memory.
Spærring betyder ikke, at Kunden er fritaget for forpligtelser i forbindelse med denne aftale, 
herunder udestående debiteringer eller andre gebyrer. Det vil heller ikke blive eftergivet 
beløb eller tid, som måtte være til gode i forbindelse med abonnementet.

12. OPSIGELSE
12.1. Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med Altibox ved at sende en anmodning via skemaet 
på internettet. Kontoen vil blive lukket med det samme, men indholdet kan opbevares i op til 
30 dage på Altibox servere. Fakturering vil køre i minimum 30 dage fra Memory blev aktiveret. 

13. ÆNDRING AF BETINGELSER
13.1. Disse betingelser - herunder retten til at opsige Memory eller nogen del af Memory - kan 
ændres til enhver tid, uden at give nogen begrundelse og uden varsel.

14. RAPPORTERING AF OVERTRÆDELSER
14.1. Misbrug af disse betingelser, kan indberettes til abuse@altibox.dk.
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