VIRKSOMHEDSAFTALE MED MENUPAY
Virksomheden:

MENUPAY:

Fimanavn:_________________________
CVR-nr.: ___________________________
Adresse:____________________________

MENUPAY ApS
CVR-nr.: 33784872
Taastrup Hovedgade 101, 2. sal
2630 Taastrup

Postnummer/byen: ___________________

1

BAGGRUND

1.1

MENUPAY tilbyder virksomheder og deres ansatte et landsdækkende fordelsprogram med
virksomhedsaftale, medarbejderrabatter og event-service på en lang række steder
(”Ydelsen”).

1.2

Parterne er enige om at indgå denne forsideaftale (”Forsideaftale”) inklusive bilag
(herefter samlet ”Aftalen”) vedrørende MENUPAYs levering af Ydelsen til Virksomheden på
de følgende vilkår.

1.3

MENUPAYs generelle handelsbetingelser er vedlagt som bilag 1 og finder anvendelse på alle
aftaler indgået med MENUPAY, medmindre disse er fraveget ved skriftlig aftale.

2

MENUPAYS YDELSER

2.1

MENUPAY har indgået aftaler med en række spisesteder, på hvilke MENUPAY via MENUPAYappen kan tilbyde Virksomhedens medarbejdere (”Brugerne”) rabat på restaurantbesøg,
takeaway/ready-to-cook, events, gaver og overnatninger. Når Virksomheden har indgået
aftale med MENUPAY, har Virksomheden mulighed for at stille Ydelsen til rådighed for sine
Brugere, som både kan opnå rabatter ved erhvervsrelaterede og private køb.

2.2

MENUPAY stiller en gratis portal (menupay.com med tilhørende sider) og en
mobilapplikation til iPhone og Android til rådighed for Virksomhedens Brugere. MENUPAY
tilbyder desuden Virksomheden et indblik i alle erhvervsrelaterede besøg på MENUPAYs
steder foretaget af de af Virksomheden tilmeldte Brugere.

3

VIRKSOMHEDENS YDELSER

3.1

Virksomheden forpligter sig til i Aftalens løbetid at introducere Aftalen med MENUPAY
overfor alle relevante ansatte via Virksomhedens intranet, nyhedsbreve og/eller anden
relevant medie. Dertil vil MENUPAY henvende sig via eksterne Sociale Medier såsom
Linkedin, Facebook o. lign. for at sikre størst mulig effekt.

3.2

Virksomheden skal promovere MENUPAYs Ydelser overfor alle relevante og potentielle
Brugere, herunder specifikt, at MENUPAY kan bruges både erhvervsmæssigt og privat.

3.3

Virksomheden tillader, at MENUPAY henvender sig direkte til Brugere, som har tilmeldt sig
MENUPAYs Ydelser via Virksomhedens Aftale med for eksempel information om nye steder,
rabatmuligheder mv. Brugerne kan til enhver tid selv vælge at afmelde sig disse
henvendelser.
1
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4

KONTAKTPERSON

4.1

Virksomheden skal udpege MENUPAYs kontaktperson i Virksomheden.

4.2

Kontaktpersonen kan alene rette henvendelse til MENUPAY vedrørende Virksomhedens
forhold og Aftalen med MENUPAY. Alle andre henvendelser fra Brugere hos Virksomheden
vil blive henvist til MENUPAYs supportservice.

5

REFERENCE OG MARKEDSFØRING

5.1

MENUPAY er berettiget til at bruge Virksomhedens navn og logo som reference i forbindelse
med indgåelse af rabat aftaler. Øvrig brug af Virksomhedens navn og logo må kun finde sted
efter skriftlig godkendelse fra Virksomhedens kategori ansvarlige.

6

PRISER OG ABONNEMENT

6.1

Ved indgåelsen af denne Aftale er det årlige abonnement for MENUPAYs Ydelser DKK 0,00
(”Abonnementet”).

6.2

Virksomhedens Abonnement omfatter et ubegrænset antal af Brugere af MENUPAYs
Ydelser, som Virksomheden løbende kan tilmelde og afmelde.

7

VARIGHED

7.1

Denne Aftale træder i kraft ved begge parters underskrift på denne Forsideaftale og løber
indtil den opsiges af en af parterne med 30 dages skriftligt varsel.

8

UNDERSKRIFTER

f. Virksomheden:

Taastrup, den
f. MENUPAY ApS:

Kia Russ, Kundechef
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BILAG 1
GENERELLE HANDELSBETINGELSER
1

BAGGRUND

1.1

Disse generelle handelsbetingelser er
en integreret del af Aftalen mellem
Virksomheden
og
MENUPAY.
Handelsbetingelserne er en juridisk
bindende
aftale
mellem
Virksomheden og MENUPAY, som
accepteres ved underskrivelsen af
Forsideaftalen
med
MENUPAY,
medmindre andet udtrykkeligt er
aftalt mellem Virksomheden og
MENUPAY.

2

DEFINITION

2.1

Følgende definitioner – som angivet
nedenfor – anvendes, medmindre
andet udtrykkeligt er anført eller
klart fremgår af teksten.

”Virksomhed”
betyder
den
virksomhed, som indgår Aftale med
MENUPAY.

3

BRUGERENS
ANVENDELSE
MENUPAY APPLIKATIONEN

3.1

Brugeren skal downloade MENUPAYs
applikation og oprette en brugerprofil
for at udnytte MENUPAYs Ydelser.

3.2

Brugerens anvendelse af MENUPAY
applikationen og de tilhørende
Ydelser sker i overensstemmelse med
MENUPAYs til enhver tid gældende
medlemsbetingelser
https://menupay.com/medlemsbetin
gelser.

3.3

Såfremt en Bruger mister sin
tilknytning til Virksomheden, vil
Brugeren miste de rettigheder som
følger af denne Aftale.

4

UDSKIFTNING AF FORDELS STEDER

4.1

Fordels steder har indgået en aftale
med MENUPAY. Denne aftale kan
opsiges af både Stedet og af
MENUPAY. Der vil løbende til- og fragå
Steder.

4.2

MENUPAY indestår ikke for, hvilke
Steder der er omfattet af Aftalen, og
MENUPAY kan derfor ikke gøres
ansvarlig for frafald af Steder.

4.3

MENUPAY formidler på MENUPAYs
hjemmeside og i applikationen en
oversigt over Steder, som yder rabat
via MENUPAY. MENUPAY er ikke
ansvarlig
for
misvisendeog
fejlinformation
omkring,
hvilke
Steder der er omfattet af Aftalen.

”Aftalen” betyder forsideaftalen og
disse generelle handelsbetingelser,
som er indgået mellem Parterne.
”Betingelser” betyder disse generelle
handelsbetingelser.
”Brugere”
betyder
de
af
Virksomheden valgte brugere, der kan
opnå fordele.
”Kontaktperson” betyder den eneste
person hos Virksomheden, som
håndterer kontakten med MENUPAY.
”MENUPAY” betyder MENUPAY ApS,
Taastrup Hovedgade 101, 2. sal, 2630
Taastrup, CVR-nr. 33784872.
”Parterne” betyder MENUPAY
Virksomheden i forening.

og

”Steder”
betyder
restauranter/spisesteder,
takeaway/ready-to-cook,
event
steder,
gavebutikker
og
overnatningssteder, som MENUPAY
har indgået aftale med.

AF
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Aftalen med Virksomheden med
øjeblikkelig virkning og i grove
tilfælde anmelde misbruget til
Politiet.

5

TILGÆNGELIGHED

5.1

MENUPAY tilstræber at opretholde en
høj
oppetid
for
MENUPAYs
hjemmeside
og
applikation.
Oppetiden garanteres dog ikke. Det
kan forekomme, at hjemmesiden eller
applikationen er helt eller delvist
utilgængelig, herunder i forbindelse
med vedligeholdelsesarbejde.

5.2

Utilgængelighed på hjemmesiden
eller applikationen udgør ikke en
mangel, og MENUPAY er ikke ansvarlig
for Virksomhedens eventuelle tab
eller gener i den forbindelse.

6

ABONNEMENT OG BETALING

6.1

Abonnementet
fremgår
Forsideaftalen og omfatter
MENUPAYs Ydelser.

6.2

Alle angivelser af beløb er eksklusive
moms.

af
alle

7

KLAGER/REKLAMATIONER

7.1

Eventuelle klager over Stedernes
håndtering af MENUPAY-ordningen
skal rettes til Stedet eller indsendes
til
kontakt@menupay.com
af
Virksomhedens
udvalgte
Kontaktperson.

7.2

Såfremt
der
transaktionsproblemer
MENUPAY-applikationen
rapporteres
kontakt@menupay.com
Virksomhedens
Kontaktperson.

opstår
med
skal dette
til
af
udvalgte

8

MISLIGHOLDELSE

8.1

Såfremt MENUPAY bliver opmærksom
på misbrug af MENUPAYs ydelser eller
denne Aftale, kan MENUPAY ophæve

9

ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1

MENUPAY er ikke ansvarlig for
rentabilitet, brugbarhed, uautoriseret
anvendelse af Virksomhedens Aftale,
prisfejl eller udsolgte varer i
forbindelse med f.eks. bordbestilling
eller
anvendelse
af
MENUPAY
applikationen.

9.2

Virksomheden kan i intet tilfælde
gøre krav gældende mod MENUPAY,
såfremt kravet er afledt af forholdet
mellem MENUPAY og Brugeren.

9.3

MENUPAY er i alle tilfælde ikke
ansvarlig
for
indirekte
tab,
følgeskader, driftstab, tab af data og
omkostninger til disses reetablering
samt tab af fortjeneste og øvrige
forretningsmæssige tab.

9.4

MENUPAY kan ikke ifalde et samlet
ansvar og/eller blive afkrævet
betaling for noget forhold, der
overstiger
MENUPAYs
samlede
Abonnement i henhold til Aftalen i en
periode på 12 måneder forud for
tidspunktet, hvor kravet gøres
gældende.

10

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1

MENUPAY bevarer alle immaterielle
rettigheder i forbindelse med Aftalen.
Dette omfatter, men er ikke
begrænset til varemærkerettigheder,
forretningskendetegn,
ophavsrettigheder,
designrettigheder, knowhow mv.

10.2

Ved Aftalens ophør, uanset grund,
skal begge Parter straks ophøre med
anvendelsen af den anden Parts navn,
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varemærke,
forretningskendetegn
mv. i forbindelse med markedsføring.
11

FORCE MAJEURE

11.1

MENUPAY kan ikke gøres ansvarlig for
forhold, der må betegnes som force
majeure,
herunder,
men
ikke
begrænset til, krig, optøjer, terror,
opstand,
strejke,
ildsvåde,
naturkatastrofer, valutarestriktioner,
import- eller eksportrestriktioner,
afbrydelse af almindelig samfærdsel,
afbrydelse
af
eller
svigt
i
energiforsyningen,
offentlige
dataanlæg
og
kommunikationssystemer,
længerevarende
sygdom
hos
nøglemedarbejdere,
virus
samt
indtrædelse af force majeure hos
underleverandører.

11.2

Force majeure kan højst gøres
gældende med det antal arbejdsdage,
som force majeure-situationen varer.

12

FORTROLIGHED

12.1

Parterne er gensidigt forpligtede til at
hemmeligholde Aftalens indhold,
samt hvad de har kendskab til eller
måtte have erfaret i forbindelse med

forhandlingerne eller gennemførelsen
af Aftalen.

13

OVERDRAGELSE AF AFTALEN

13.1

Denne Aftale følger Virksomheden,
hvorfor Virksomheden alene kan
overdrage rettigheder og forpligtelser
i henhold til denne Aftale til
tredjemand med MENUPAYs skriftlige
samtykke.

13.2

MENUPAY kan uden Virksomhedens
samtykke overdrage Aftalen til
tredjemand.

14

LOVVALG OG VÆRNETING

14.1

Denne Aftale er underlagt dansk ret
med
undtagelse
af
danske
privatretlige regler, der måtte føre til
anden lov end dansk ret.

14.2

Enhver tvist vedrørende denne Aftale
skal afgøres ved de almindelige
domstole ved Københavns Byret som
første instans.

Senest revideret 10. marts 2018
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