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Generelle forretningsbetingelser                           

 

Brug af GCI-Ikon, CO2 neutral logo og markedsføringsmateriale: 

Logoer, må alene benyttes inden for den aftalte periode og må ikke videregives til tredjemand. ”CO2 neutral” logoer, samt andet markedsføringsmateriale, må alene 

benyttes efter indbetaling for CO2 neutraliseringen og alene i den aftalte periode. Ved ophør af samarbejde, skal ikon og andet markedsføringsmateriale som omhandler 

CO2 neutraliseringen fjernes fra hjemmesider, mails, køretøjer m.v., hvorefter der ikke længere må ske markedsføring som ”CO2 neutral”. 

Opsigelse af aftale: 

Med mindre andet er aftalt skriftligt, er alle aftaler gældende et år ad gangen, hvorefter de automatisk forlænges med tilsvarende periode. Årsagen til at aftalerne 

forlænges automatisk, skal findes i at GCI neutraliserer eller opkøber CO2 kvoter svarende til det niveau som kunden udleder årligt, hvorfor der naturligvis ikke må være 

perioder hvor der ikke sker CO2 neutralisering. Endvidere af administrative årsager og et ønske om at holde disse så lave som muligt, skal vi derfor venligst bede om, at 

hvis man ønsker at forlade ordningen og opsige aftalen, skal en opsigelse altid ske med minimum 1 måneds varsel inden udgangen af perioden. Såfremt opsigelsen 

modtages senere end 1 måned inden udgangen af perioden, er det ikke muligt at refundere omkostningen for næste periode, da vi opkøber og udligner CO2 udledningen 

for et år ad gangen. Opsigelse skal altid ske skriftligt. 

Særligt gældende vedr. CO2 neutralisering: 

Da GCI af administrative årsager, typisk vil vælge at deltage i større klimaprojekter og CO2 neutraliseringsprojekter, sker CO2 neutralisering ofte én gang årligt. Dette kan i 

nogle tilfælde betyde at selve CO2 neutraliseringen foretages enten før eller umiddelbart efter aftaleperioden. Kunden har ret til at benytte CO2 neutral logoer i hele 

aftaleperioden, uagtet om selve neutraliseringen er sket inden for andre intervaller, ligesom GCI ikke kan gøres ansvarlig for at selve neutraliseringen sker indenfor 

aftaleperioden. 

Særligt gældende vedr. CO2 neutralt website -  sidevisninger og besøgstal på websites: 

Da GCI ikke har adgang til offentlige data vedrørende antal af sidevisninger og besøgstal på hjemmesider, er det altid kundens ansvar at de oplyste data er korrekte. 

Derfor er det vigtigt, at såfremt der sker ændringer i besøgstal og/eller antallet af sidevisninger, at GCI så underrettes omkring dette, så GCI kan sikre sig at der sker den 

korrekte CO2 neutralisering af hjemmesiden. 

Eventuelle ændringer i aftalen og/eller priser: 

Omkostningen for at deltage i projekterne er fastlagt i det første år og der vil ikke være yderligere omkostninger i denne periode, med mindre andet aftales skriftligt. 

GCI kan dog af naturlige årsager ikke forudsige omkostningerne ved CO2 reduktioner og CO2 kvote-opkøb, hvorfor GCI altid forbeholder sig retten til at ændre i aftaler og 

omkostninger fremadrettet. Såfremt GCI er nødsaget til at forhøje omkostningerne for kunden, er GCI forpligtet til at underrette kunden og ligeledes vil opsigelsesvarsel 

bortfalde, så kunden frit kan vælge hvorvidt man ønsker fortsættelse. 

Klimabidrag og Administrationsbidrag: 

Alle priser og aftaler indgået med GCI, indeholder et klimabidrag og administrationsbidrag. Klimabidraget dækker investeringer i grønne projekter, igangsættelse af 

vedvarende energikilder, beskyttelse af regnskove, vandrensningsprojekter, miljø og natur-reetableringsprojekter og beskyttelse af verdenshavene m.m. 

Administrationsbidraget dækker almen administration. 

Regler om markedsføring som CO2 neutral: 

Det er vigtigt at præcisere at aftaler omhandlende konkrete CO2 neutraliseringsprojekter, såsom ”Green Events”, ”CO2 neutral transport” og ”CO2 neutralt website” m.m. 

alene omhandler det aftalte, som kan klassificeres som værende CO2 neutralt! GCI anbefaler på det kraftigste at man undgår at benytte udtryk som ”CO2 neutralt firma” 

eller generelt udtrykket ”CO2 neutralt”, da dette ville være misvisende og ikke er omfattet af ovenstående konkrete aftaler. Såfremt kunden ønsker en bredere aftale 

som omhandler hele virksomheden, er man velkommen til at kontakte GCI. 

 

Ovenstående bestemmelser/betingelser bekræftes ved indgåelse af aftale og/eller indbetaling og/eller brug af ikon. 


