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Servicevilkår – Anecdon-tjenester 
24. april 2021 
 
Servicevilkårene gælder for anvendelse af Anecdons tjenester Anecdon CMS og 
Anecdon-appen (herefter også benævnt Appen). 
 
Tjenesterne udbydes af Anecdon ApS, Havnegade 29, 2., 5000 Odense C,  
CVR-nr. 41235047 (herefter benævnt Anecdon). 
 
Ved tilmelding får attraktionsejeren/udbyderen (herefter benævnt Kunden) adgang til 
Anecdon CMS. Anecdon-appen er gratis for alle og kan hentes i App Store og Google 
Play. 
 
Det er gratis for Kunden at uploade materiale til alle funktioner tilknyttet Anecdon-appen 
version 1. Disse funktioner forbliver gratis. 
 

Anecdon-appen (Appen) 
Anecdon-appen er udgivet til iOS og Android OS. Versionerne fremgår af Apples App 
Store og Google Play. 
 
Appen viser attraktioner og interessepunkter, som brugerne kan gå på opdagelse i – 
både derhjemme og i forbindelse med besøg på attraktionerne.  
 
Appen indeholder kort, hvorpå man kan finde attraktioner og interessepunkter. 
 
Via telefonens kamera og Appens QR-scanner kan man scanne QR-koder, der åbner 
attraktionensside eller interessepunkter direkte i Appen. 
 

Anecdon CMS 
Anecdon CMS er en webtjeneste, der findes på websiden cms.anecdon.dk. 
 
Ved tilmelding gives Kunden adgang til Anecdon CMS for et antal medarbejdere, der 
kan oprette og redigere de attraktioner og interessepunkter, som Kunden råder over.  
 
Der kan uploades materiale (billeder, tekst og lydfiler) og styres, hvad der kan ses i 
Appen. Matriale, der udgives, vil umiddelbart efter kunne søges frem og ses i Appen. 
 
Alle attraktioner og interessepunkter har tilknyttet QR-koder. Kunden kan downloade og 
udskrive disse samt placere dem ved de tilhørende attraktioner, interessepunkter og 
bruge dem i markedsføringsmaterialer. 
Det er ikke tilladt at modificere QR-koderne ved fx at udskifte Anecdons logo.  
 

Levering 
Ved aftaleindgåelse får Kunden udleveret adgangskode og manual til Anecdon CMS. 
 
Kunden står selv for upload af relevant materiale i Anecdon CMS. Anecdon stiller 
således alene CMS-systemet og Appen til rådighed for Kunden. 
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Rettigheder 
Anecdon ejer den udviklede software til Anecdon CMS og Appen og overdrager til 
Kunden inden for rammerne af nærværende aftale en ikke eksklusiv ret til anvendelse 
og upload af materiale. Anecdon giver endvidere Kunden ret til at anvende Appen i 
markedsføringsøjemed. 
 
Kunden har alle rettigheder til det uploadede materiale, herunder men ikke begrænset til 
tekst, billeder og lydfiler. Kunden indestår for, at udgivelsen af det fremsendte indhold 
ikke sker i strid med tredjemands rettigheder. 
 
Anecdon har ret til at bruge Kundens materiale i markedsføringsøjemed. Denne ret 
gælder eksisterende og påbegyndte markedsføringsmaterialer, også efter aftalens 
ophør. 

 

Ændringer og opdateringer 
Anecdon forbeholder sig retten til at ændre og opdatere sine tjenester og servicevilkår 
uden forudgående varsel. 
 

Ansvarsbegrænsning 
Et erstatningskrav over for Anecdon kan ikke overstige det samlede årlige beløb, 
Anecdon har modtaget i henhold til nærværende aftale. 
 
Anecdon hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af 
aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse, mangler eller 
driftsproblemer ved Anecdon CMS og Appen. 
 

Transport 
Kunden kan ikke overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til nærværende aftale til 
tredjemand uden skriftligt at orientere Anecdon. Dette gør sig også gældende, hvis 
Kunden indgår i en fusion, enten egentlig eller uegentlig. 
 

Aftalens ophør 
Uploader Kunden ulovligt eller stødende materiale til Anecdon CMS, ophører aftalen 
uden varsel. Anecdon beslutter selv, om uploadet materiale er ulovligt eller stødende, 
men skal altid give en skriftlig begrundelse herfor. 

 

Tvister 
Eventuelle tvister, der udspringer af denne aftale, afgøres efter dansk ret ved de danske 
domstole. 
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