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1. Anvendelse og gyldighed
1.1  Disse betingelser for anvendelse af www.GatewayAPI.com  

(herefter benævnt "www.GatewayAPI.com" er gældende for e 
nhver brug af GatewayAPI.com. De finder yderligere anvendelse for 
 enhver brug af www.GatewayAPI.eu (herefter GatewAPI.eu), hver 
gang GatewayAPI.com nævnes, medmindre det specifikt nævnes at  
der er forskel.

1.2  Kunden (”Kunden”) er den juridiske enhed, som indgår aftale om 
 adgang til og brug af GatewayAPI.com med ONLINECITY.IO ApS, 
 CVR-nr. 27364276, som er et dansk registreret selskab og som står 
bag og udbyder GatewayAPI.com.

1.3  Betingelser i Kundens indkøbsvilkår, udbudsbetingelser eller  
lignende kan ikke gøres gældende i forhold til adgangen til og  
brugen af GatewayAPI.com.

1.4  Betingelserne indeholder særlige vilkår om bl.a. ansvarsbegrænsning 
og særlige frister og Kunden opfordres til, inden accept grundigt at 
læse betingelserne igennem.

2. GatewayAPI.com
2.1  GatewayAPI.com er en online service, der gør det muligt  

for Kunden at afsende SMS og e-mail (”Ydelserne”).   
Afsendelse kan ske via de API-services som GatewayAPI.com  
stiller til rådighed, hvilket er nærmere beskrevet i GatewayAPI.com's 
dokumentation, hvor Kunden også kan læse mere om Ydelserne og 
ONLINECITY.IO's øvrige services; ( GatewayAPI.com/docs ).
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2.2  ONLINECITY.IOs Ydelser sendes via eksisterende 
telekommunikations netværk i henhold til aftale med en telekommu-
nikationsoperatør. ONLINECITY.IO er ikke ansvarlig for fejl, mangler 
og nedbrud på telekommunikationsoperatørens telekommunikations-
systemer.

3. Funktionalitet
3.1  GatewayAPI.com udbydes med den grundfunktionalitet, som 

 GatewayAPI.com har, når Kunden første gang tilgår GatewayAPI.com.

3.2  ONLINECITY.IO er berettiget til, efter eget valg, løbende at ændre  
funktionaliteten (softwaren) under GatewayAPI.com.

 3.2.1  ONLINECITY.IO kan bestemme, at ny standardfunktionalitet  
er en del af Kundens nuværende adgang.

 3.2.2  Ændringer af funktionaliteten kan foretages af   
ONLINECITY.IO uden forudgående varsel.

3.3  Kunden er bekendt med, at GatewayAPI.com kan indeholde fejl og 
uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejl og uhensigtsmæssigheder af-
hjælpes om muligt i forbindelse med, at ONLINECITY.IO foretager 
løbende opdatering og vedligeholdelse af GatewayAPI.com, og  
*har ikke nogen indflydelse på pligten til at betale det aftalte vederlag 
og ONLINECITY.IO er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser  
eller ændringer i forbindelse med tekniske, vedligeholdelsesmæssige,  
eller driftsmæssige handlinger, herunder ved forsinkelse.

https://onlinecity.io/
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/
https://gatewayapi.com/
https://gatewayapi.com/
https://gatewayapi.com/
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/
https://onlinecity.io/
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/
https://onlinecity.io/
https://gatewayapi.com/
https://onlinecity.io/


5
Copyright © 2013 - 2022 ONLINECITY.IO. All rights reserved.

4. Konto
4.1  Kunden skal for at kunne bruge Ydelserne oprette en  GatewayAPI.

com konto, minimum indtaste fulde navn, firmanavn, e-mailadresse, 
adresse, postnr. og by samt land. Oprettelse er gratis og giver ret til 
30 dages prøve. Ved oprettelse af den første (kun én) prøvekonto, 
indsætter ONLINECITY.IO GatewayAPI-kredit, så der kan prøves-
endes beskeder. Kreditten kan ikke udbetales, jfr. pkt. 4.5 .

4.2  Når Kunden opretter en konto, får Kunden efterfølgende tilsendt sin 
verifikationskode som skal bruges til det videre oprettelsesforløb.

4.3  Kunden er ansvarlig for at alle kontoinformationer til enhver tid er 
 korrekte. Kunden er forpligtet til at hemmeligholde brugernavne og 
 adgangskoder til GatewayAPI.com. Kunden hæfter for ethvert  misbrug 
af kundens konto, herunder også misbrug af de pågældende bruger-
navne og adgangskoder, uanset om misbruget foretages af Kunden,  
eller tredjemand, medmindre misbruget skyldes forhold, der ude-
lukkende kan tilregnes ONLINECITY.IO.

4.4  For at kunne gøre brug af Ydelserne, skal Kunden gennemføre et køb 
af GatewayAPI-kredit eller have modtaget GatewayAPI-kredit, jfr. 
pkt. 4.1 Har Kunden ikke gennemført et køb (købt GatewayAPI-kredit) 
inden de 30 dages prøve udløber, så de-aktiverer ONLINECITY.IO 
kontoen. Der kan gå op til fem dage fra købet af GatewayAPI- kredit til 
Kundens kontobalance afspejler det. Når købet af  GatewayAPI-kredit 
er tilskrevet kontobalancen, har Kunden opnået adgang til det digi-
tale indhold, og købet er hermed gennemført, idet Kunden så har 
taget kontoen i brug. Ved brug af Ydelserne nedskrives kontoens 
 GatewayAPI-kredit balance løbende. Der kan gå op til 48 timer før 
nedskrivningerne er synlige på GatewayAPI-kontobalancen.
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4.5  GatewayAPI-kredit kan ikke overføres til en anden person eller konto, 
har ingen pengeværdi, optjener ingen renter, og medmindre krævet 
ved lovgivning eller tilladt ved disse vilkår (se evt. pkt. 15.4), kan ikke 
indløses eller refunderes til nogen form for penge eller monetær  værdi 
fra ONLINECITY.IO på noget tidspunkt.

4.6  ONLINECITY.IO kan til en hver tid suspendere, lukke eller spærre 
Kundens konto, herunder hvis disse vilkår ikke respekteres. Spærring 
sker uden varsel og det koster DKK 1.500 ex. moms at få genåbnet  
sin konto.

4.7  Kunden kan til en hver tid (i) anmode ONLINECITY.IO om spærring af 
 Kundens konto, ved at skrive en e-mail til support; support@gatewayapi.com,  
eller (ii) selv slette kontoen via Kundens kontooverblik.

5. Priser og betaling
5.1  Kunden betaler alene for den trafik der er anvendt af Kunden, samt 

eventuelle tilvalg (se pkt. 5.5 .) eller gebyr ved valg af bagudbetaling 
(se pkt. 15.4 ). ONLINECITY.IO's til enhver tid gældende prisliste kan 
 altid tilgås på GatewayAPI.com . Kunden kan se sin gældende pris-
liste ved at logge ind på Kundens konto. ONLINECITY.IO kan  ændre 
prislisten fra dag til dag, idet priserne er baseret på tredjemands 
 priser. Alle priser er i DKK og/eller EUR og angivet ex. moms.  
Der tages forbehold for fejl i prisangivelserne. Se også pkt. 4.6, 5.7 ift. 
betaling af gebyrer ved genåbning af spærret konto og nedskrivning 
af inaktiv konto, samt punkt 15.4 ift. minimumsgrænse og ekspedi-
tionsgebyr for refundering af forudbetalte beløb.
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5.2  Forudbetaling; Der kan først gøres brug af GatewayAPI.com,  
når Kunden har GatewayAPI-kredit på Kundens konto. Betaling  
for  GatewayAPI-kredit kan ske ved brug af følgende betalings kort: 
Master Card og VISA-kort. Såfremt Kunden aktiverer Automatisk 
betaling, købes der automatisk GatewayAPI-kredit for det beløb 
Kunden har angivet, når GatewayAPI-kredit kommer under den  
angivne grænse. Kunden kan til enhver tid deaktivere automatisk 
betaling via sin brugerkonto. Der kan maksimalt udføres én Automa-
tisk betaling i timen. Det er Kundens ansvar at sikre, at der er tilstræk-
kelig GatewayAPI- kredit på Kundens konto til, at Kundens trafik kan 
afvikles som ønsket.

5.3  Efterbetaling. Hvis Kunden ønsker at betale pr. måned efter for-
brug, altså uden forudbetaling, kan Kunden rette henvendelse til 
 ONLINECITY.IO via support@gatewayapi.com, og anmode om at blive 
særskilt godkendt. I givet fald vil ONLINECITY.IO's honorar mv. blive 
afregnet månedligt bagud og forfalder til betaling 8 dage efter faktura-
dato. Forfaldne, ubetalte beløb forrentes med 2% pr. påbe gyndt måned 
indtil betaling sker. ONLINECITY.IO fastsætter et kredit maksimum og 
kan kræve sikkerhed i form af kontant depositum. Betaler kunden ikke 
rettidigt faktura eller indbetaler Kunden ikke et krævet depositum, kan 
ONLINECITY.IO spærre eller lukke Kundens konto.

5.4  Faktura vil blive udstedt ud fra de informationer som Kunden har  
indtastet i GatewayAPI.com og Kunden faktureres for den købte 
GatewayAPI-kredit. Eventuelle tvister til fakturaer skal meddeles 
 ONLINECITY.IO senest 30 dage efter fakturaens forfald, for at  
være en gyldig tvist, og Kunden mister herefter retten til klage.

5.5  Kunden kan vælge at udvide grundfunktionaliteten i GatewayAPI  
ved tilkøb af tilvalgsfunktioner.
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 5.5.1  Udbudte tilvalgsfunktioner er: SMS modtagelse via  
keywords. Virtuelt mobilnummer/mulighed for at  
modtager kan svare direkte.

 5.5.2  Tilvalgsfunktionerne afregnes forud med et fast beløb  
pr. måned, kvartal eller år. Priser på tilvalgsfunktioner  
kan ændres med 48-timers varsel ved advisering på  
GatewayAPI.coms hjemmeside.

5.6  Hvis Kunden er lokaliseret i Danmark tilskrives der moms på   
faktura. For øvrige EU-lande er der omvendt betalingspligt, og 
Kunden skal selv indberette moms i henhold til artikel 196 af Råds-
direktiv 2006/112/EC. Såfremt Kunden er lokaliseret og benytter 
GatewayAPI uden for EU, gælder momsreglerne i Kundens  
hjemland, og Kunden bærer selv ansvaret for overholdelse heraf.

5.7  Inaktive konti forstås ved, at der hverken har været abonnements-
betaling, indgående eller udgående trafik i 60 på hinanden følgende 
dage. Inaktive konti med en positiv saldo vil blive nedskrevet med  
2 EUR/15 DKK pr. måned.

6. Teknik
6.1  GatewayAPI.com understøtter flere forskellige typer af afsendelse, 

hvilke kan ses på www.GatewayAPI.com.

6.2  Som Kunde hos GatewayAPI.com har man mulighed for at sende 
SMS til en lang række lande. Den aktuelle liste over lande kan findes 
www.GatewayAPI.com.

6.3  SMS kan, afhængig af mængden af indhold, blive sammensat i  
flere beskeder. Er en SMS på over 160 almindelige tegn inklusiv 
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 linjeskift og mellemrum, vil den blive sendt i flere beskeder på op 
til 153 almindelige tegn hver. Der kan læses mere om mulighederne 
www.GatewayAPI.com.

6.4  De tekniske krav til brug af GatewayAPI.com og Ydelserne findes på 
GatewayAPI.com/docs. Visse Ydelser er omfattet forbrugsgrænser 
og/eller geografiske begrænsninger, der til enhver tid kan ændre sig.

6.5  Indholdstakserede tjenester, f.eks. donationer, indsamlinger,  
digitale varer mv. skal aftales særskilt, inden der gives adgang  
til  sådanne tjenester. For åbning af adgang til disse tjenester,  
skriv da til support@gatewayapi.com.

6.6  Såfremt ONLINECITY.IO's Ydelser måtte være omfattet af betalings-
tjenesteloven, så er lovens bestemmelser fraveget i videst  
muligt omfang.

7. Tilgængelighed og oppetid
7.1  GatewayAPI.com tilgås af Kunden via Internettet.  

På GatewayAPI.com kan Kunden se hvilke enheder og  
hvilke browsere, herunder  versioner tilgangen kan ske med.

7.2  ONLINECITY.IO tilstræber, at GatewayAPI.com, mindst er 
tilgængelig 99,9 % af tiden, målt pr. kvartal. I den nævnte oppe-
tid fragår tid til forebyggende vedligeholdelse og opdatering af 
 GatewayAPI.com samt vedligeholdelse af hardware mv.

7.3  Vedligeholdelse og opdatering foretages normalt på hverdage i tids-
rummet kl. 24.00 - 06.00 dansk tid. Kritiske opdateringer vil blive 
foretaget i dagtimerne.
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7.4  Hvis ONLINECITY.IO undtagelsesvis er nødt til at foretage  
vedlige  -holdelse eller opdatering i arbejdstiden, varsles dette,  
når muligt, i GatewayAPI.com's notifikationssystem og under   
status.GatewayAPI.com. Via status.GatewayAPI.com kan der ud-
sendes varslinger per e-mail / sms, såfremt Kunden tilmelder sig dette.

7.5  Nedbrud/manglende tilgængelighed som følge af forhold som er 
uden for ONLINECITY.IO's kontrol (inklusiv men ikke udelukkende 
dem der er nævnt under force majeure) medregnes ikke  
som nedbrud der har indflydelse på oppetiden.

8.  Sikkerhed og begrænsninger  
i brug

8.1  ONLINECITY.IO har opbygget en høj grad af sikkerhed omkring  
GatewayAPI.coms egne systemer og er kun ansvarlig for disse.

8.2  Kunden er selv ansvarlig for sikkerhed på de anvendte enheder  
og på Kundens egne systemer samt adgang til Kundens konti og 
 tokens. ONLINECITY.IO er ikke ansvarlig for og kan ikke holdes 
ansvarlig for misbrug, hacking, bot attack, spamming eller lignende, 
begået på eller mod kundens systemer eller enheder.

8.3  GatewayAPI.com må ikke bruges til nogen former for ulovlige, 
 pornografiske, skadelige, racistiske, chikanerende, voldelige,  
truende eller lign. formål eller i øvrigt bruges til at sende virus,  
spam eller brug es til at skade tredjemand. Kunden er forpligtet til  
at overholde rele vante landes love og evt. rammeaftaler for udsend-
else af beskeder via GatewayAPI.com, herunder sikre at indhold-
et er lovligt og kan sendes lovligt. Såfremt beskeder skal sendes til 
udenlandske ud bydere er Kunden ligeledes forpligtet til at overholde 
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 reglerne herfor, samt at indholdet i henhold til disse landes lovgivning 
er lovligt. Endvidere kan ONLINECITY.IO ikke blive gjort ansvarlig 
for en Kundes brud på denne klausul, og ONLINECITY.IO er ikke 
forpligtet til at sende beskeder til modtagere, der ikke ønsker at 
 modtage beskeder.

8.4  ONLINECITY.IO er berettiget til, at viderefakturere eller modregne 
eventuelle gebyrer, bøder og bodsbeløb mv. fra operatørerne eller 
tredjemand, som er forårsaget af Kunden eller af dennes kunder.  
ONLINECITY.IO er endvidere berettiget til at viderefakturere eller 
modregne det aktuelle tidsforbrug knyttet til sagsbehandlingen.

8.5  ONLINECITY.IO er af sikkerhedsårsager berettiget til at udføre til-
fældige stikprøver af SMS-indholdet og at undersøge og følge  
op på mistænkelig aktivitet fundet af ONLINECITY.IOs interne  
sikkerhedssystem eller tilknyttede virksomheder og leverandørs  
sikkerhedssystemer, samt slutkunders hhv. modtagernes klager  
og henvendelser.

8.6  Brugen af Ydelserne til at sende peer-to-peer SMS-trafik (P2P) er i 
kke tilladt. Ydelserne er tiltænkt A2P- (application-to-peer), M2M- 
(machine-to-machine) og P2A- (peer-to-application) kommunikation.

9. Persondata
9.1  Alt, der vedrører personlige data og databehandlingen, er  afklaret 

i GatewayAPIs standard databehandleraftale samt persondata-
politikken, som findes på vores Sikkerhed & Compliance side.  
For brug af GatewayAPI.com gælder "DPA GatewayAPI.com" og  
for brugen af   GatewayAPI.eu "DPA GatewayAPI.eu", når en af   disse  
er blevet accepteret af kunden i GDPR-modulet på deres konto.
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10. Support og servicemål
10.1  ONLINECITY.IO overvåger alle GatewayAPI.com services og  

yder teknisk support til Kundens kontaktpersoner via e-mail,  
og chat på hverdage i tidsrummet 09.00 – 15.00 dansk tid.  
E-mails og chat- beskeder besvares normalt inden for 24 timer.

10.2 ONLINECITY.IO foretager døgnovervågning af alle servere.

10.3  ONLINECITY.IO tilbyder ud over ONLINECITY.IO's normale support 
og service en særskilt udvidet skræddersyet serviceaftale. Kunden 
kan kontakte ONLINECITY.IO på salg@gatewayapi.com, hvis Kunden 
ønsker nærmere information om ONLINECITY.IO's serviceaftaler.

10.4  Kunden er forpligtet til at følge ONLINECITY.IO's rimelige an-
visninger vedrørende brugen af GatewayAPI.com, herunder i 
forbindelse med omgåelse/afværgelse af fejl.

11. Integration
11.1  ONLINECITY.IO assisterer alene efter særskilt aftale med  teknisk 

 support i forbindelse med integration. Man kan læse mere om 
 integration samt se kodeeksempler på GatewayAPI.com/docs.

11.2  Kunden har selv ansvaret for integrationens gennemførelse og de 
 informationer, som Kunden indsætter i ONLINECITY.IO's systemer.
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12. Backup og data
12.1  ONLINECITY.IO foretager løbende backup af  GatewayAPI.com.  

Backup kan ikke erstatte Kundens egen backup, da ONLINECITY.IO's 
backup hver dag overskrives med den nyeste backup.  
Backups gemmes af ONLINECITY.IO i op til tre måneder.

12.2  Kunden kan mod særskilt betaling få bistand til at genskabe  
tidligere producerede backups, hvis de fortsat findes på  
ONLINECITY.IO's backup.

13. Kommunikation
13.1  ONLINECITY.IO kan anvende Kundens e-mail til al kommunikation, 

herunder til servicemeddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser 
om nyheder i GatewayAPI.com eller andre ydelser som  
ONLINECITY.IO udbyder.

14. Immaterielle rettigheder mv.
14.1  ONLINECITY.IO har alle rettigheder, herunder immaterielle ret-

tigheder og eventuel knowhow, til GatewayAPI.com og det tilhøren-
de system og database.

14.2.  ONLINECITY.IO bevarer ejendomsretten til keywords og numre 
oprettet for Kunden, og Kunden tildeles derfor alene en brugsret her-
til. Denne brugsret er kun gældende så længe aftaleforholdet består.

14.3.  Kunden kan forud for oprettelse af et virtuelt mobilnummer frem-
sende eget simkort til drift under GatewayAPI.com og derved 
 bevarer ejerskabet af nummeret når aftaleforholdet ophører.
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15. Opsigelse
15.1  Aftalen om adgang til og brug af GatewayAPI.com kan af Kunden 

bringes til ophør, skriftligt, uden varsel eller under ”Indstillinger”  
på Kundens konto.

15.2  ONLINECITY.IO kan opsige Kundens adgang til og brug af  
GatewayAPI.com fra dag til dag.

15.3  Hvis Kunden ikke betaler et forfaldent beløb til ONLINECITY.IO  
eller hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser ifølge disse vilkår,  
herunder hvis Kunden ikke overholder betingelserne for anvendelse  
af GatewayAPI.com, har ONLINECITY.IO ret til straks at lukke for  
Kundens adgang til GatewayAPI.com, hvis forholdet ikke forinden  
er bragt i orden.

 15.3.1  Adgang til GatewayAPI.com kan først etableres igen,  
når Kunden har betalt alle skyldige beløb, inklusive alle 
 omkostninger eller har bragt anden væsentlig misligholdelse 
til ophør. Misligholdelse af vilkårene er altid væsentlig.

15.4  Ved opsigelse vil forudbetalte beløb under kr. 800,00 / 100 Euro ikke 
blive refunderet. Ved refundering af beløb over kr. 800,00 / 100 Euro 
vil der blive pålagt ekspeditionsgebyr på kr. 350,00 / 50 Euro. Even-
tuelt gebyr ved overførsel til Kundens udenlandske konto skal betales  
af Kunden.

15.5  Såfremt ONLINECITY.IO væsentligt misligholder sine forpligtelser 
i henhold til disse vilkår, er Kunden, såfremt misligholdelsen ikke er 
bragt til ophør senest 20 arbejdsdage efter at ONLINECITY.IO har 
modtaget skriftlig meddelelse fra Kunden om misligholdelsens art  
og betydning,  berettiget til at opsige adgangen til og brugen af  
GatewayAPI.com med et af Kunden valgt varsel.
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16. Ansvar og ansvarsbegrænsning
16.1  Kunden er eneansvarlig og hæfter alene for Kundens brug af  

GatewayAPI.com, herunder adgangen til GatewayAPI.com samt  
de be skeder/det indhold som sendes til Kundens kunder/ modtagere 
af Kundens beskeder, f.eks. i form af links eller beskeder.

16.2 Kunden har ingen fortrydelsesret.

16.3  ONLINECITY.IO hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader.  
Tab af data samt omkostninger til reetablering og geninstallering  
mv. heraf betragtes under alle omstændigheder som indirekte tab 
eller følgeskader, undtagen for personoplysninger, der er omfattet  
af EU’s almindelige databeskyttelsesforordning (jf. GatewayAPI  
Data behandleraftale).

16.4  ONLINECITY.IO hæfter ikke under nogen omstændigheder for tab  
i form af driftstab, tab af avance, manglende besparelse, tab af good-
will eller lignende tab, uanset om ONLINECITY.IO måtte være gjort 
opmærksom på risikoen for sådanne tab.

16.5  ONLINECITY.IO's erstatningsansvar over for Kunden kan uanset  
årsagen til skaden, aldrig overstige det laveste af følgende beløb;  
(i) de seneste seks måneders indbetaling fra Kunden, eller (ii)  
DKK 30.000.

16.6  Kunden skal friholde ONLINECITY.IO for alle krav, i den udstrækning 
ONLINECITY.IO pålægges ansvar over for tredjemand for sådan 
skade eller tab, som ONLINECITY.IO ikke hæfter for over for Kunden, 
herunder skade, som skyldes Kundens forhold.
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16.7  GatewayAPI.com fraskriver sig ethvert ansvar for alle tab vedrør ende 
telekommunikationsoperatørens nedlæggelse af numre eller  tjenester 
relateret til virtuelle mobilnumre, herunder også numre leveret v.h.a. 
SIM-kort. Det er ligeledes Kundens ansvar at brugen af en telekom-
munikationsoperatørs SIM-kort til enhver tid overholder dennes  
vilkår og enhver lukning som følge af brud på disse godtgøres ikke  
af GatewayAPI.com.

17. Markedsføring
17.1  ONLINECITY.IO er berettiget til at anvende Kunden som reference 

i sin markedsføring, inkl. en beskrivelse af et eventuelt projektforløb 
samt med link til GatewayAPI.com og Kundens website.  
ONLINECITY.IO er i denne forbindelse berettiget til at anvende 
 Kundens forretningskendetegn og varemærker i fornødent omfang, 
dog således at brugen ikke sker på en for Kunden skadelig måde. 
Kunden kan fravælge at blive anvendt som reference ved at sende en 
anmodning til support@gatewayapi.com.
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18. Force majeure mv.
18.1  ONLINECITY.IO er ikke ansvarlig over for Kunden, når  

der ind træffer omstændigheder, som hindrer eller udsætter   
ONLINECITY.IO's  opfyldelse af sine forpligtelser. Sådanne om-
stændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og urolighed-
er,  terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, eller, vira, 
hacking, spamming, nedbrud eller anden unormal belastning af de 
it- systemer eller telekommunikationsnetværk som ONLINECITY.IO 
anvender, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, 
eller andre omstændigheder, som ONLINECITY.IO ikke har direkte 
kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændighed-
er indtræder, er ONLINECITY.IO efter eget valg berettiget til at ud-
skyde leveringen af sine Ydelser eller til ansvarsfrit at annullere aftalen 
med Kunden.

19. Overdragelse
19.1  Kunden er ikke berettiget til at overdage adgangen til  

GatewayAPI.com til tredjemand, uden ONLINECITY.IO's  
forudgående skriftlige samtykke.

19.2  ONLINECITY.IO er berettiget til at overdrage GatewayAPI.com  
med tilhørende aftaler, data og indhold, hvis overdragelsen  
sker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse eller  
lignende omstændigheder.
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20. Ændring af Vilkår
20.1  ONLINECITY.IO kan ændre disse vilkår helt eller delvist med  

et varsel på én dag.

21. Lovvalg og værnetinge
21.1  Enhver tvist mellem parterne skal behandles efter dansk ret  

med Københavns Byret som rette værneting, eller Retten i Odense. 
Lovvalgsreglen omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige 
regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk 
ret. ONLINECITY.IO er uanset ovenstående berettiget til at anlæg-
ge sag, herunder om manglende betaling, ved retten i den retskreds, 
hvori Kunden driver sin virksomhed.
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