
 

Generelle vilkår og betingelser for brug 
af reklamemateriale fra www.lampegiganten.dk  
inden for rammerne af Lampegiganten.dk partnerprogram 
 
§ 1 Gyldighed 
1) Følgende generelle vilkår og betingelser (herefter: "generelle vilkår og betingelser") gælder det kontraktlige forhold 
mellem Lampenwelt GmbH, herunder Lampegiganten.dk, Seelbüde 13 D-36110 Schlitz, TYSKLAND (herefter: 
"Lampegiganten.dk") og samarbejdspartnerne i Lampegiganten.dks partnerprogram, som Lampenwelt GmbH driver 
via salgsplatformen ADTRACTION (herefter: "samarbejdspartner" og henholdsvis "Lampegiganten.dk 
partnerprogram"). Lampegiganten.dk er en del af Lampenwelt GmbH, hvilket bevirker at samtlige regler for 
Lampenwelt GmbH ligeledes gælder for Lampegiganten.dk. Samarbejdspartnerens eventuelle egne vilkår og 
betingelser kræver udtrykkeligt skriftlig meddelt samtykke fra Lampegiganten.dk og finder derfor heller ingen 
anvendelse, blot fordi Lampegiganten.dk ikke har modsagt sig deres gyldighed. 
2) Følgende betingelser gælder mellem Lampegiganten.dk og dennes samarbejdspartnere inden for rammerne af 
Lampegiganten.dk partnerprogram, også i tilfælde af at de afviger fra ADTRACTIONs generelle vilkår og betingelser.  
3) Disse generelle vilkår og betingelser er ikke gældende for forbrugere i henhold til § 13 i BGB (den tyske civillovbog). 
Lampegiganten.dk indgår alene kontraktlige forhold med samarbejdspartnere inden for rammerne af 
Lampegiganten.dk partnerprogram, når det drejer sig om erhvervsdrivende i henhold til § 14 i BGB (den tyske 
civillovbog). 
 

§ 2 Indgåelse af kontrakt 
En kontrakt mellem Lampegiganten.dk og en samarbejdspartner om brug af Lampegiganten.dk-annoncering kommer 
udelukkende i stand ved (i.) en ansøgningsprocedure gennemført på ADTRACTION-platformen inklusiv afgivelse af et 
tilbud om deltagelse i Lampegiganten.dk partnerprogram, hvorved nærværende generelle vilkår og betingelser 
accepteres, samt ved (ii.) Lampegiganten.dks accept af tilbuddet.  Nærværende generelle vilkår og betingelser gælder 
ikke for selve ansøgningsproceduren. Til gengæld gælder derimod ADTRACTIONs generelle vilkår og betingelser. Et krav 
fra samarbejdspartneren om accept af dette tilbud og om indgåelse af kontrakt med Lampegiganten.dk kan ikke gøres 
gældende. Samarbejdspartneren får en meddelelse fra ADTRACTION om optagelse i partnerprogrammet.  
 

§ 3 Kontraktens genstand 
1) Genstanden for denne kontrakt er deltagelse i partnerprogram og annoncering for Lampegiganten.dk 
(www.Lampegiganten.dk), som er en del af Lampenwelt GmbH, i regi af samarbejdspartneren som annoncør inden for 
rammerne af ADTRACTION-platformen. Til det formål stiller Lampegiganten.dk inden for rammerne af 
partnerprogrammet en række annoncematerialer (fx bannerreklamer, klikknapper, tekstlinks) til rådighed for 
samarbejdspartneren. 
2) Samarbejdspartneren er ansvarlig for at lægge Lampegiganten.dk-annoncer på den / de hjemmeside(r), der er 

registreret som del af Lampegiganten.dk partnerprogram (herefter "partner-hjemmesiden“). Det står 

samarbejdspartneren frit for, hvor længe Lampegiganten.dk-annoncerne skal ligge på partner-hjemmesiden. 
Samarbejdspartneren kan til enhver tid fjerne Lampegiganten.dk-annoncerne igen. 
3) Samarbejdspartneren får en formidlingsprovision for vellykket annoncering og formidling af transaktioner (fx 
bestillinger, leads). Disse opnås udelukkende via Adtraction og afhænger af ydelsens omfang og reelle værdi. Dette 
eventuelle provisionsbeløb fastsættes ud fra de med ADTRACTION indgåede aftaler og er ikke genstand for disse 
generelle vilkår og betingelser. 
4) Lampegiganten.dk partnerprogram kan ikke udvides til at omfatte andre kontraktlige forhold ud over det 
kontraktforhold, der beskrives i nærværende kontrakt. Det gælder i særdeleshed overdragelse eller indrømmelse af 
brugsret til registreret eller ikke-registreret ejendomsret. 
5) Lampegiganten.dk forbeholder sig ret til at justere disse  generelle vilkår og betingelser til enhver tid. Eventuelle 
ændringer meddeles samarbejdspartneren via e-mail. I tilfælde af at samarbejdspartneren ikke er indforstået med 
sådanne ændringer, har vedkommende ret til at underrette Lampegiganten.dk derom op til fire uger fra modtagelse af 
ændringsmeddelelsen. Er en sådan underretning ikke givet inden for denne frist, betragtes ændringerne som godtaget 
og træder i kraft ved udløbet af samme frist.  Som del af en sådan ændringsmeddelelse er det Lampegiganten.dks 
ansvar at gøre samarbejdspartneren opmærksom på vigtigheden af denne fire ugers frist.  
 

§ 4 Samarbejdspartnerens forpligtelser 
1) Samarbejdspartneren er selv ansvarlig for indhold og løbende drift af sin partner-hjemmeside og må i kontraktens 
varighed ikke lægge indhold op, som strider imod gældende ret, sædelighed eller tredjeparts rettigheder. Særligt er 
følgende forbudt (uden dog at være begrænset til disse): voldsforherligende ytringer, seksuelt og pornografisk indhold 
og billedmateriale, vildledende ytringer eller diskriminerende indhold (fx vedrørende køn, etnicitet, politisk 
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orientering, religion, nationalitet eller handicap). Sådant indhold må hverken optræde på selve partner-hjemmesiden 
eller i form af links til lignende indhold på andre hjemmesider eller kanaler. 
2) Samarbejdspartneren må ikke gøre brug af internetsider, som ville kunne udgøre en forvekslingsrisiko med 
Lampegiganten.dk webindhold.  Det er hverken tilladt for samarbejdspartneren at afspejle eller overtage 
Lampegiganten.dk webindhold i form af grafisk materiale eller tekstmateriale.  Særligt bør det undgås at give det 
indtryk, at partner-hjemmesiden vedrører et projekt i Lampegiganten.dk-regi, ejheller give indtryk af, at den 
driftsansvarlige er forretningsmæssigt forbundet med Lampegiganten.dk på en måde, som går længere end det 
partnerprogram, som er beskrevet i nærværende kontrakt.  En hvilken som helst brug af Lampegiganten.dk materiale 
eller indhold, især webindhold i form af logoer eller brands, kræver forudgående skriftligt meddelt tilladelse fra 
Lampegiganten.dk. 
3) Søgemaskinebaseret marketing og anden keywordbaseret annoncering på Lampegiganten.dk og/eller for 
producenterne Lampenwelt.com, Lindby, Lucande og Arcchio (virksomhedens egne belysningsbrands) er ikke tilladt. I 
tilfælde af overtrædelse af dette annulleres alle genererede salg, og yderligere rettigheder forbeholdes, især krav om 
forbud, sletning og skadeserstatning. Sitelinks i Google AdWords og Bing-annoncer må kun reserveres i regi af 
Lampegiganten.dk, hvis de fører videre til en landingpage tilhørende en partner-hjemmeside, som udelukkende 
annoncerer for Lampegiganten.dk. Disse sitelinks må på ingen måde bruges i forbindelse med brandet 
Lampegiganten.dk eksempelvis i form af trykfejl eller generiske begreber, som betegnelse for Lampegiganten.dks 
varesortiment, og direkte videreformidling af Google-annoncer er også forbudt. 
4) Enhver anvendelse af produkter via Google Shopping / Google Base, som Lampegiganten.dk sælger via sin webshop, 
samt reklame for Lampenwelt.com (Vores eget mærke) er forbudt. I tilfælde af overtrædelse har affiliate-partnere ikke 
ret til den respektive provision. Desuden forbeholder Lampegiganten.dk sig retten til at opsige det tilknyttede 
samarbejde uden yderligere varsel. 
5) Samarbejdspartneren skal sørge for kun at sætte cookies til, i tilfælde af at annoncemateriale, som er stillet til 
rådighed inden for rammerne af Lampegiganten.dk partnerprogram kommer til synlig anvendelse på partner-
hjemmesiden, og som brugeren frivilligt og bevidst kan klikke på. Brug af layers, add-ons, iFrames og Postview-
teknologi er under ingen omstændigheder tilladt og strengt forbudt. 
6) Samarbejdspartneren må alene reklamere for rabatordninger, som Lampegiganten.dk har givet vedkommende 
udtrykkelig tilladelse til at gøre brug af inden for rammerne af Lampegiganten.dk partnerprogram og/eller meddelt 
vedkommende i et nyhedsbrev til samarbejdspartnere. Reklamering for andre rabatkuponer, fx indeholdt i 
nyhedsbreve til slutkunder, trykte annoncer, kundekontakt eller i andre samarbejdspartnere er ikke tilladt.  I tilfælde af 
overtrædelse af dette annulleres alle transaktioner, og yderligere rettigheder forbeholdes, især krav om forbud, 
sletning og skadeserstatning. 

7) Strafbar overtrædelse af ovenstående afsnit 1) – 5) eller af Lampegiganten.dks øvrige handels- og 

ophavsrettigheder begået af samarbejdspartneren giver Lampegiganten.dk ret til at opsige denne kontrakt af 
tvingende grunde i henhold til retlige bestemmelser. Eventuelle yderligere kontraktbestemte krav fra 
Lamepgiganten.dk over for samarbejdspartneren forbliver uberørt.  Især er Lampegiganten.dk berettiget til over for 
samarbejdspartneren at tilbageholde eller indstille samtlige dertilhørende ydelser.  
8) Samarbejdspartneren fjerner omgående og rettidigt annoncemateriale for Lampegiganten.dk, så snart 
Lampegiganten.dk har opfordret dertil. 
9)  I tilfælde af at en tredjepart gør krav over for Lampegiganten.dk, er samarbejdspartneren, såfremt årsagen til kravet 
er samarbejdspartnerens forsømmelse af sine kontraktlige forpligtelser eller samarbejdspartnerens overtrædelse af 
retlige bestemmelser ved brugen af reklamemateriale fra Lampegiganten.dk, forpligtet til at fritage Lampegiganten.dk 
fra samtlige tredjepartens krav, herunder relaterede sagsomkostninger. Hvis Lampegiganten.dk har behov for 
oplysninger eller forklaringer fra samarbejdspartneren, er denne forpligtet til at tilvejebringe disse, og i øvrigt bistå 
Lampegiganten.dk behørigt i dennes juridiske forsvar. 
 

§ 5 Ydelser fra Lampegiganten.dk henholdsvis ADTRACTION 
1) Med adgang til Lampegiganten.dk partnerprogram får samarbejdspartneren adgang til et stort udvalg af 
annoncemateriale, som Lampegiganten.dk løbende og efter behov  kan tilpasse til sit varesortiment og sæsoner. På 
samarbejdspartnerens opfordring skal Lampegiganten.dk bestræbe sig på så vidt muligt at stille skræddersyede 
formater og skabeloner til nyhedsbreve til rådighed, inden for hvad Lamepgiganten.dk opfatter som rimeligt. 
2) Lampegiganten.dk driver sin hjemmeside med dertilhørende tjenester, såsom offentliggørelse af 
produktspecifikationer, i det omfang det er teknisk muligt for Lampegiganten.dk. Lampegiganten.dk kan ikke holdes til 
ansvar for fejl og afbrydelser i tilgængeligheden af den hjemmeside, der stilles til rådighed. Kvalitet og rigtigheden af 
de varer, reklamemateriale og csv-data, som tilbydes via hjemmesiden, beror alene på Lampegiganten.dks skøn. 
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3) I henhold til ovenstående beskrivelse omfatter de væsentligste ydelser, som samarbejdspartneren skal stille til 
rådighed, (i.) tilvejebringelse af reklamematerialet og (ii.) drift af hjemmesiden. 
4) Alle samarbejdspartnerens aktiviteter bliver logget ved hjælp af ADTRACTION-tracking og gjort tilgængelig for 
samarbejdspartneren ved hjælp af statistikker og rapporter fra ADTRACTION. Provisionen beregnes ud fra de 
formidlede bestillinger og varekurvens deraf følgende nettoværdi, og provisionen udbetales fra ADTRACTION til 
samarbejdspartneren én gang om måneden. Ved beregningen tages der hensyn til såvel den samlede nettoomsætning 
fra intakt varelevering til kunden såvel som den samlede nettoomsætning fra eventuelle tilbageleverede varer af 
kunden.  Samarbejdspartneren har mulighed for at finde de aktuelle provisionssatser i Lampegiganten.dk 
partnerprogram på Adtraction-platformen.  
5) Inden for rammerne af vedkommendes deltagelse på ADTRACTION-platformen og i henhold til de betingelser, som 
vedkommende er nået til enighed med ADTRACTION om, kan vedkommende over for ADTRACTION gøre krav på en 
provision stammende fra de transaktioner, som er genereret i løbet af den første session og i løbet af de derpå 
følgende 30 dage som følge af vedkommendes aktive annoncering for Lampegiganten.dk på den i partnerprogrammet 
registrerede partner-hjemmeside. 
 

§ 6 Erstatningsansvar 
1) Lampegiganten.dk hæfter uindskrænket ved forsætlig eller grov uagtsomhed for skade på liv, legeme og helbred i 
henhold til bestemmelserne i tysk forbrugerbeskyttelseslov samt i henhold til en af Lampegiganten.dk overtagede 
garantier. 
2) Ved skade forårsaget af lettere uagtsomhed i forhold til en forpligtelse, som er væsentlig for opnåelsen af formålet 
med nærværende kontrakt (kardinalpligten), hæfter Lampegiganten.dk kun op til det beløb, der svarer til skader, som 
er forudsigelige og typiske for den pågældende branche. 
3) Lampegiganten.dk kan ikke gøres til genstand for yderligere hæfte. 
4) Ovenstående begrænsning af hæfte gælder også personligt hæfte, hvad angår Lampenwelt GmbHs medarbejdere, 
repræsentanter og afdelinger. 
 

§ 7 Varighed og opsigelse 
1) Denne kontrakts varighed følger (i.) varigheden af samarbejdspartnerens tilhørsforhold til Lampegiganten.dk 
partnerprogram inden for rammerne af ADTRACTION-platformen og/eller (ii.) en opsigelse, som en af de 
kontraherende parter har indgivet i overensstemmelse med "ADTRACTIONs generelle vilkår og betingelser”. 
2) Efter kontraktens udløb skal samarbejdspartneren slette de oplysninger og annoncemateriale, som vedkommende 
har fået stillet til rådighed. En eventuel dertilhørende tilbageholdelsesret gælder ikke. Samarbejdspartnere bekræfter 
denne sletning skriftligt over for Lampegiganten.dk på dennes anmodning.  
 

§ 8 Fortrolighed 
1) Som fortrolige oplysninger betragtes alle oplysninger og dokumenter, som tilhører den anden part, og som er 
stemplet som fortrolige, eller som grundet omstændighederne anses som fortrolige. Det gælder især oplysninger om 
handelsbetingelser, rabatspecifikationer såvel som evalueringsmateriale, som er blevet stillet til rådighed af 
Lampenwelt GmbHs medarbejdere.  
2) Parterne er enige om at overholde tavshedspligten vedrørende fortrolige oplysninger. Samarbejdspartneren gør kun 
de fortrolige oplysninger tilgængelige for sine medarbejdere, som disse medarbejdere har behov for kendskab til for at 
gennemføre bestemmelserne i denne kontrakt. Samarbejdspartneren holder disse medarbejdere forpligtede til at 
holde oplysningerne fortrolige både under og efter deres ansættelse. 
3) Pligten til fortrolighed gælder uden tidsbegrænsning, også efter denne kontrakts udløb. 
 

§ 9 Overdragelse, tilbageholdelsesret, modregning 
1) Samarbejdspartneren må kun efter skriftligt samtykke fra Lampegiganten.dk overdrage de i denne kontrakt 
omfattede krav fremsat over for Lampegiganten.dk til tredjepart. 
2) De kontraherende parter må over for modparten kun udøve krav om modregning eller tilbageholdelsesret, som er 
uomtvistelige eller retskraftige. 
 

§ 10 Afsluttende bestemmelser 
1) Denne kontrakt er alene underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland, hvorved international og overnational 
(kontrakt-) lovgivning er udelukket, især international købelov. 
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2) Enhver tvist, herunder internationale tvister, vedrørende dette kontraktforhold afgøres ved det værneting, hvor 
Lampegiganten.dk har hjemsted. Lampegiganten.dk kan efter eget valg fremsætte en klage til samarbejdspartnerens 
almindelige værneting. 
3) Mundtlige tilføjelser til denne aftale gælder ikke. Ændringer og tilføjelser til kontrakten skal foretages skriftligt. Det 
gælder også ændring eller ophævelse af nærværende klausul. 
4) I tilfælde af at enkeltstående bestemmelser i denne kontrakt viser sig ugyldige eller umulige at gennemføre, har det 
ikke indflydelse på de øvrige bestemmelsers virkning. De kontraherende parter bestræber sig på at finde frem til de 
alternativer til ugyldige eller ugennemførlige bestemmelser, som er bedst egnet til at befordre kontraktens juridiske og 
handelsmæssige formål. Det samme gælder i tilfælde af huller i lovgivningen. 
 
 
Hvis du har spørgsmål, står Lampegiganten.dks affiliateteam til enhver tid til rådighed. 
Kontakt venligst: 
 
Lampenwelt GmbH 
Daniela Klose 
Affiliate Marketing Manager 
Affiliate@lampegiganten.dk 
Tel. +49 (0) 66 42 – 406 99 125 
Sidst ændret: 17.07.2020 

 


