
 
 

1. INDLEDNING 

1. Disse brugsvilkår vedrører og fastlægger din ret til adgang og brug af tjenesten Pointvoucher 
("Tjenesten"). Tjenesten stilles til rådighed af WR Services ApS, Mølbakvej 5, 8520 Lystrup, 
CVR-nr. 36898623, herefter benævnt "PV". 

2. Disse vilkår samt Privatlivspolitikken, herefter samlet benævnt "Vilkår" eller "Vilkårene", og 
eventuelle særlige gældende vilkår fastlægger og regulerer det juridiske forhold mellem PV 
og dig. 

3. Du må ikke tilgå eller bruge Tjenesten eller på anden måde forsøge at deltage i nogen 
aktivitet i forbindelse med Tjenesten, herunder men ikke begrænset til indsamling og/eller 
indløsning af vouchere, medmindre du udtrykkeligt accepterer disse Vilkår. 

2. TJENESTEN 

1. Tjenesten ydes som en tjeneste med en applikationssoftware sammen med en eller flere 
vouchershops via et website og omfatter et elektronisk spil, som giver mulighed for 
indsamling af spilpoint, kaldet voucherpoint, som i henhold til disse Vilkår samt eventuelle 
yderligere gældende vilkår kan indløses til vouchere. 

2. Det er alene dit ansvar at sikre internetforbindelse samt sikre og vedligeholde al nødvendig 
software og hardware for at kunne tilgå og anvende softwaren til Tjenesten. 

3. ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTEN 

1. Du kan spille spillet uden at oprette en brugerprofil ("Bruger" eller "Brugeren"), men hvis du 
ønsker at benytte alle funktionaliteter i Tjenesten, såsom indsamling og indløsning af 
voucherpoint, skal du oprette en Bruger og tilgå og bruge Tjenesten via Brugeren. Du må 
kun tilgå og bruge Tjenesten i overensstemmelse med det tilsigtede formål, disse Vilkår og 
eventuelle yderligere gældende vilkår, men ikke herudover eller på anden måde. 

2. Du skal være over 16 år for at oprette en Bruger. 
3. Din Bruger er strengt personlig. Du må ikke sælge eller på anden måde overdrage din Bruger 

til tredjepart. Du må ikke give tredjepart adgang til eller tillade tredjepart at bruge Tjenesten 
med din Bruger eller på anden måde give tredjepart mulighed for at anvende din Bruger ved 
handling eller undladelse. Du må ikke bruge automatiske eller halvautomatiske værktøjer, 
herunder men ikke begrænset til scripts, bots eller lignende klienter til at tilgå og bruge din 
Bruger og/eller Tjenesten. 

4. Du kan lukke din Bruger i henhold til paragraf 11.3. PV kan lukke din Bruger i henhold til 
paragraf 11.1-11.2. Ved lukning bliver din Bruger slettet, og du har ikke længere adgang til 
Tjenesten. Efter lukning kan du ikke bibeholde rettigheder, herunder – uden begrænsning – 
til voucherpoint, der ikke er indløst på dette tidspunkt, eller diamanter. 

4. VOUCHERPOINT 

1. Du kan kun samle voucherpoint via din Bruger. Voucherpoint kan kun samles via personlig 
adgang og brug af Tjenesten og optjenes over tid. 

2. Voucherpoint har en begrænset varighed. Voucherpoint udløber ét år efter 
optjeningsdagen. Alle voucherpoint, der ikke er indløst, når din Bruger slettes i henhold til 
paragraf 11, vil være tabt. 

3. Voucherpoint kan kun indløses online, enten i den globale PV-vouchershop eller via en 
vouchershop stillet til rådighed af PV på vegne af den PV-partner, der er relateret til det spil, 
du har anvendt. 
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4. Du kan indløse voucherpoint i den globale PV-vouchershop, uanset hvilket spil du har spillet 
for at optjene voucherpointene. Der gælder begrænsninger for indløsning af voucherpoint 
optjent i spil, der er stillet til rådighed af PV på vegne af en PV-partner; disse voucherpoint 
kan kun indløses i den vouchershop, der er stillet til rådighed på vegne af den relevante PV-
partner eller i den globale PV-shop. Disse voucherpoint kan ikke anvendes i andre 
vouchershops, som er stillet til rådighed af andre partnere end ovennævnte. 

5. Voucherpoint kan under ingen omstændigheder indløses til penge i nogen valuta. Du kan og 
må under ingen omstændigheder erhverve voucherpoint med penge. 

6. Dine voucherpoint er strengt personlige. Du må ikke sælge eller på anden måde overdrage 
dine voucherpoint til tredjepart. 

7. Når du indløser dine voucherpoint, leverer PV voucheren til dig. PV er under ingen 
omstændigheder ansvarlig for at levere andet til dig end voucheren. 

8. Den tredjepart, der leverer produkter eller tjenester, som er erhvervet helt eller delvist ved 
brug af vouchere, har det fulde ansvar for disse produkter eller tjenester. PV er under ingen 
omstændigheder ansvarlig for sådanne produkter eller tjenester. 

9. Du kan indløse dine voucherpoint for vouchere, når disse vouchere er tilgængelige. Udvalget 
af vouchere kan variere. Der er muligvis ingen vouchere i vouchershoppen. Antallet af 
voucherpoint, der kræves for forskellige vouchere, kan variere. Nogle vouchere kan kun fås i 
begrænset antal eller i en begrænset periode. 

10. Der kan gælde særlige vilkår for specifikke vouchere. Hvis du vælger at indløse dine 
voucherpoint til disse vouchere, accepterer du disse særlige vilkår. 

11. Optagelse i en oversigt eller medtagelse af en voucher, uanset form, i en vouchershop kan 
aldrig udgøre et bindende tilbud på vegne af PV. 

5. LEVERING AF VOUCHERE 

1. Du kan indløse dine voucherpoint til vouchere gennem en relevant vouchershop i 
overensstemmelse med paragraf 4. 

2. Vouchere leveres til din Bruger og til den e-mailadresse, du har angivet. Voucheren 
indeholder en stregkode. Du kan blive bedt om at printe en kopi af voucheren, så stregkoden 
kan skannes som kontrol af voucheren. Du skal sikre, at et sådant print er egnet til skanning. 

6. INDLØSNING AF VOUCHERE 

1. Du indgår ikke en aftale med PV, når du indløser din voucher. Du bekræfter dette 
udtrykkeligt, når du accepterer Vilkårene. 

2. Når du indløser dine voucherpoint, kan du vælge en tilgængelig genstand eller tjeneste i en 
relevant vouchershop, forudsat at du har samlet det nødvendige antal voucherpoint 
(afhængig af bestemmelserne). Denne genstand eller tjeneste udbydes ikke af PV, men 
udbydes af den relevante tredjepart angivet i vouchershoppen. PV er ikke part i dit forhold 
til en sådan tredjepart. 

3. PV er under ingen omstændigheder ansvarlig for forsinkelse, defekt, uregelmæssighed eller 
andre mangler uanset arten af den genstand eller tjeneste, der er erhvervet med en 
voucher. 

4. Hvis du modtager en genstand eller tjeneste, som du ikke mener er i overensstemmelse med 
det, der blev angivet i vouchershoppen, skal du klage direkte til den relevante tredjepart 
angivet på voucheren. 

 



 
 

7. DIAMANTER 

1. Du kan samle og købe diamanter gennem Tjenesten. 
2. Diamanter kan kun anvendes i spillene og adskiller sig fra voucherpoint. Diamanter kan kun 

anvendes til tilkøb i spillene. 
3. Diamanter har en begrænset varighed og udløber den dag, du sletter din Bruger. Alle 

diamanter, der ikke er indløst, når din Bruger slettes i henhold til paragraf 11, vil være tabt. 
4. Du må ikke sælge eller på anden måde overdrage dine diamanter til tredjepart. 
5. Hvis du køber diamanter, anses det for at være et tilkøb i appen. Sådanne køb foretages via 

den platform, hvorfra du har downloadet appen. 
6. Når du køber diamanter, bekræfter du udtrykkeligt, at du modtager diamanterne straks, og 

at du ikke har fortrydelsesret angående dit køb. 

8. SKAT 

1. Du alene er ansvarlig for at opgive skat til de relevante skattemyndigheder, hvis det er 
relevant. Hverken PV eller nogen af dennes partnere er ansvarlige med hensyn til 
skattemæssige forhold. 

9. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET 

1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder uden begrænsning copyright, registrerede 
eller ikke-registrerede varemærkerettigheder, patenter, brugsmodeller, designrettigheder 
eller forretningshemmeligheder i Tjenesten, tilhører og skal tilhøre PV eller den relevante 
tredjepartsejer, alt efter omstændighederne, og du har ingen ret til Tjenesten ud over ret til 
adgang og brug i overensstemmelse med disse Vilkår og eventuelt yderligere gældende 
vilkår og betingelser. 

2. PV har ret til at erstatte eller ændre hele eller dele af Tjenesten for at undgå krænkelse uden 
at påtage sig ansvar eller omkostninger i forhold til dig. 

10. LOVLIGHED 

1. Tjenesten i sin helhed ydes, som den forefindes. PV garanterer eller indestår ikke på nogen 
måde for Tjenestens lovlighed og tilgængelighed, hvis du tilgår Tjenesten fra andre lande 
end Danmark. 

2. I tilfælde af afbrydelse af Tjenesten, uanset om den er planlagt eller ikke-planlagt, herunder 
men ikke begrænset til vedligeholdelsesarbejde af enhver art, har PV alene ansvaret for at 
udøve kommercielt rimelige bestræbelser på at genoprette Tjenesten. 

3. PV kan efter eget skøn og uden at pådrage sig nogen form for ansvar vælge at fjerne – 
midlertidigt eller permanent – en eller flere af Tjenestens funktionaliteter, herunder men 
ikke begrænset til vouchere eller hele Tjenesten. 

4. Hvis PV vælger at fjerne – midlertidigt eller permanent – en eller flere af Tjenestens 
funktionaliteter, herunder men ikke begrænset til vouchere eller hele Tjenesten, vil du 
dermed ikke længere have adgang til Tjenesten. Du bliver informeret om en sådan 
afbrydelse på den e-mailadresse, som du har angivet. Du rådes til at tjekke Tjenesten 
regelmæssigt for ændringer i funktionaliteten. 

5. PV garanterer eller indestår ikke på nogen måde for Tjenestens lovlighed, herunder men ikke 
begrænset til lovligheden af vouchere eller tredjeparts overholdelse af sine forpligtelser i 
henhold til en voucher, og garanterer eller indestår ikke på nogen måde for, at det er muligt 
for dig at bruge Tjenesten, herunder men ikke begrænset til vouchere, i dit geografiske 



 
 

område eller din geografiske region på en måde, som ikke vil krænke gældende lov uanset 
form. 

11. OPHØR 

1. PV kan uden grund lukke din Bruger med et varsel på 30 dage. Et sådant varsel skal gives på 
den e-mailadresse, du har angivet. Hvis PV lukker din Bruger, rådes du til at indløse 
eventuelle voucherpoint og diamanter, du har samlet eller erhvervet i din Bruger, da 
voucherpoint og diamanter, der ikke er indløst, når Brugeren slettes, vil være tabt. 

2. PV kan uden varsel lukke din Bruger og/eller slette din adgang til Tjenesten, midlertidigt eller 
permanent, i tilfælde af væsentlig misligholdelse af Vilkårene, andre gældende vilkår og 
betingelser eller anden form for misligholdelse fra din side i forholdet til PV, herunder brud 
på gældende love, tredjepartsrettigheder eller anden form for adfærd, der kan medføre 
ansvar for PV. 

3. Du kan opsige aftalen underlagt disse Vilkår med PV ved at meddele PV dette skriftligt eller 
slette din Bruger. Hvis du vælger at slette din Bruger, bliver du bedt om udtrykkeligt at 
bekræfte, at du forstår og accepterer, at alle voucherpoint og diamanter, du har samlet eller 
erhvervet i din Bruger, vil være tabt. Hvis du ikke kan acceptere dette, bør du indløse alle 
voucherpoint og diamanter, før du sletter din Bruger. 

12. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 

1. PV kan efter eget skøn helt eller delvist overdrage PV's rettigheder i henhold til disse Vilkår. 
2. Du må ikke overdrage eller på anden måde overføre dine rettigheder i henhold til disse 

Vilkår, hverken helt eller delvist, til en tredjepart. 

13. ANSVARSBEGRÆNSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE 

1. I VIDEST MULIG OMFANG LOVEN TILLADER DET; TJENESTEN, HERUNDER ALLE FUNKTIONER, 
STILLES TIL RÅDIGHED, SOM DEN FOREFINDES OG ER TILGÆNGELIG, OG BRUGES OG TILGÅS 
PÅ DIN EGEN RISIKO UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER ELLER INDESTÅELSER; 

2. PV UDSTEDER INGEN GARANTIER ELLER INDESTÅELSER, HVERKEN EKSPLICITTE ELLER 
IMPLICITTE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL OG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ALLE FORMER FOR GARANTIER ELLER 
INDESTÅELSER, UDTRYKKELIGE, IMPLICITTE ELLER LOVMÆSSIGE, ANGÅENDE TJENESTEN, 
HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER ELLER INDESTÅELSER ELLER BETINGELSER 
FOR KVALITET, FUNKTIONALITET, KOMPATIBILITET, LOVLIGHED, YDEEVNE OG IKKE-
KRÆNKELSE; 

3. PV GARANTERER IKKE OG INDESTÅR IKKE FOR, AT TJENESTEN ALTID VIL VÆRE TIL RÅDIGHED, 
TILGÆNGELIG, UAFBRUDT, RETTIDIG, SIKKER, PRÆCIS, FULDSTÆNDIG OG FEJLFRI ELLER VIL 
FUNGERE UDEN DATA/PACKET-TAB, OG UDBYDER GARANTERER ELLER INDESTÅR HELLER 
IKKE FOR FORBINDELSE TIL ELLER OVERFØRSEL FRA INTERNETTET ELLER KVALITET AF 
KOMMUNIKATION FORETAGET VIA TJENESTEN; PV ER IKKE ANSVARLIG FOR SOFTWARE, DER 
ER INSTALLERET ELLER BRUGES AF DIG; 

4. PV FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER FORM FOR ANSVAR FOR ENHVER FORM FOR 
TAB, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE OG INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADE; 

 

 



 
 

14. FORCE MAJEURE 

1. PV bryder ikke disse Vilkår eller andre gældende vilkår og betingelser, hvis PV ikke opfylder 
sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, såfremt den manglende opfyldelse skyldes 
begivenheder, forhold eller årsager uden for PV's rimelige kontrol. 

15. LOVVALG OG VÆRNETING 
1. Disse Vilkår er i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen i deres helhed underlagt 

dansk ret, med undtagelse af regler for lovvalg. 
2. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår, skal afgøres 

ved Københavns Byret, idet dansk ret finder anvendelse i fuldt omfang. 

 


