
DINNERLUST BUSINESS 

VILKÅR 
 

 

  1.0  SERVICE:  
 

1.1 Dinnerlust.dk er en restaurantportal, hvorved Kunden kan opnå øget synlighed og mulighed for flere 

kunder. Den individuelle service afhænger af Kundens valgte pakkeløsning, med mindre andet er aftalt. 

Pakkerne og deres indhold ses i grafen nedenfor: 

 
 

1.2 Ved oprettelse af et Dinnerlust abonnement, får Kunden, foruden ovenstående features, mulighed for 

selv at redigere sin restaurantprofil. Herunder tilføjelse af billeder, video, tekst, menukort med mere.  



  2.0 PRIS:  
 

2.1 Prisen er til betaling månedligt og fremgår af pristabellen på ovenstående side. Priserne er opdelt i pakker og er til 

betaling månedligt. Alle priser er excl. moms. 

Priserne på pakkerne er: 

 Pakke 1:  300 DKK / måned 

 Pakke 2:  445 DKK / måned 

 Pakke 3:  545 DKK / måned 

 Pakke 4: Intro-tilbud Pro-pakke: 1500 DKK for 6 måneder - herefter 545 DKK / måned 
 

  3.0  RABAT:  

3.1 Ved betaling af 6 måneders abonnement forud forelægger en rabat på 7,5 % 
 

3.2 Ved betaling af 12 måneders abonnement forud forelægger en rabat på 15 %. 
 

3.3 Ovenstående rabatter (3.1 og 3.2) gælder ikke ved valg af pakke 4: Introtilbud. 

  4.0  BETALING:  
 

4.1 Betalingen foregår med betalingskort via. betalingslink som tilsendes på e-mail og fuldføres igennem 

Reepay. Herefter tilsendes faktura til angivet e-mail adresse.  

 

4.2 Ved første betaling foretages betalingen med betalingskort ved at indtaste kortoplysninger på tilsendte 

link. Herefter foregår betalingen automatisk hver måned og trækkes fra den konto, som betalingskortet er 

tilknyttet. 

 

  5.0 BINDING  
 

5.1 Samarbejdsaftalen indgås uden binding grundet gensidig respekt og transparens. 

5.2 Ønsker Kunden at ophøre aftalen, skal kunden skriftligt gøre opmærksom på dette senest 14 dage inden 

opsigelsestidspunktet. Dette betyder i praksis, at kunden skal betale månedligt abonnement for december, såfremt 

kunden ikke afmelder abonnementet senest 14 dage før starten af december måned. 
 

  6.0 ANSVAR & FORPLIGTELSER:  
 

6. 1. Dinnerlust tager ikke ansvar for eventuelle fejl i den information, som fremgår på Dinnerlust.dk platformen, 

og som er forårsaget eller på anden måde grundet restaurantens ageren på Dinnerlust.dk. 

6.2. På samme vis tager Dinnerlust ikke ansvar for eventuelle dårlige anmeldelser på Dinnerlust.dk, og vil ikke fjerne 

eller redigere brugernes anmeldelser på Dinnerlust.dk for betaling. 

6.2.1 Fjernelse af anmeldelser på Dinnerlust.dk sker kun på baggrund af en konkret 

sandfærdighedsvurdering, hvor anmeldelsen kan blive fjernet såfremt det bedømmes at anmeldelsen er falsk eller på 

anden måde fabrikeret, eller ikke-fyldestgørende, eller indeholder personfølsomme oplysninger, trusler eller er af 

anden hadefuld karakter. 

6.3 Al billede, video og tekst-materiale som Kunden offentliggør på Dinnerlust.dk platformen forventes at være ejet af 

Kunden, og Kunden giver herved Dinnerlust.dk tilladelse til at offentliggøre materialet på Dinnerlust.dk platformen 

samt sociale medier (Instagram, Facebook mv.) 

6.4 Dinnerlust er ikke ansvarlige for eventuelt kopieret materiale, som uploades af Kunden til Dinnerlust-platformen. 

 



  7.0 MISLIGHOLDELSE  

7.1 Såfremt kunden misligholder kontrakten kan Dinnerlust til enhver tid ophøre samarbejdet med 7 dages varsel fra 
oplysningstidspunktet. Misligholdelse kan inkludere, men ikke begrænset til, ikke rettidig betaling, brud på 
ophavsrettigheder, uagtsom ageren på platformen, falsk informationsdeling eller lignende. 

 
 
 
 

 


