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GRATIS VIRTUEL PRIVAT SERVER (VPS), 

 VILKÅR OG BETINGELSER  

Monecor (London) Limited tilbyder, når det handler som ETX Capital ("ETX Capital"), sine eksisterende og nye kunder en 

virtuel privat server ("VPS"), som kontrolleres af en tredjepart ved navn Beeks Financial Cloud. 

 

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR VPS ABONNEMENTET 

 

 
 For at være berettiget til det gratis VPS abonnement skal du: 

 

a. være eksisterende eller ny kunde hos ETX Capital med en fuldt godkendt ETX MT4 eller TraderPro 

handelskonto (kontoåbning er betinget af compliance-godkendelse), 

 

b. foretage en indbetaling på mindst 2.000 £€$ i din kontos basisvaluta, og 

 

c. generere et handelsvolumen på mindst fem (5) lots lukkede handler eller 50 £ pr. point pr. måned. 

Aktiepositioner vil være udelukket med henblik på beregningen af det førnævnte mindste-

handelsvolumen.  

 

 Efter opfyldelsen af ovenstående kriterier skal du indsende en anmodning om det gratis VPS-abonnement via e-mail 

til customerservice@etxcapital.com indenfor ti (10) arbejdsdage. 

 

 I det tilfælde, at du ikke opfylder ovennævnte kriterier for at generere den månedlige krævede handel i henhold til 

punkt 1c ovenfor, vil du blive opkrævet et gebyr på 25 £ eller tilsvarende valuta afhængigt af basisvalutaen på din 

konto for VPS-abonnementet for hver måned, hvor kravet i punkt 1c ovenfor ikke er opfyldt. Gebyret vil blive trukket 

på din handelskonto. 

 

 Du kan til enhver tid opsige VPS-abonnementet ved at kontakte kundeservice-teamet på 

customerservice@etxcapital.com. Når VPS-abonnementet er opsagt annulleres VPS uden nogen sikkerhedskopi, så 

du er eneansvarlig for at sikkerhedskopiere data inden opsigelsen. 

 

 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab som resultat af dine satsninger og handel i forhold til dette abonnement. CFD-

handel er en aktivitet med en stor risiko, og det er muligt at miste mere end den oprindelige investering. 

 

 ETX Capital er hverken udvikler af VPS eller udbyder af nogen tjeneste, der tilbydes af Beeks Financial Cloud. ETX 

Capital er ikke ansvarlig for fejl eller funktionssvigt i VPS og/eller andre tjenester, der tilbydes af Beeks Financial 

Cloud. ETX Capital fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art i relation til VPS og/eller andre tjenester, 

der tilbydes af Beeks Financial Cloud, herunder, men ikke begrænset til, egnethed, sikkerhed, systemfejl, fejl i data, 

fejl i netværkskommunikation, egnethed til et bestemt formål eller andre skadelige komponenter i en hvilken som 

helst server eller noget produkt beskrevet af Beeks Financial Cloud. Der er iboende farer ved brug af enhver server, 

og du er eneansvarlig for at afgøre, om et server- eller softwareprodukt beskrevet af Beeks Financial Cloud er 

kompatibelt med dit udstyr og andre servere installeret på dit udstyr. Du er også eneansvarlig for beskyttelsen af dit 
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udstyr og sikkerhedskopiering af dine data, og ETX Capital er ikke ansvarlig for eventuelle skader, du måtte lide i 

forbindelse med brugen af det Beeks Financial Cloud-kontrollerede VPS. ETX Capital er under ingen 

omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, særlige, hændelige eller efterfølgende skader, herunder, men ikke 

begrænset til, tab af fortjeneste, brugstab eller tab af data, der skyldes VPS og/eller brugen af nogen tjeneste, der 

tilbydes eller beskrives af Beeks Financial Cloud. 

 

 Ved at anmode om VPS abonnementet indvilliger du i, at ETX Capital indsender dine personlige oplysninger, 

herunder dit fulde navn og din e-mailadresse til Beeks Financial Cloud, så de kan kontakte dig via e-mail og/eller 

telefon for at levere dig deres tjenester. 

 

 VPS abonnementet vil blive ophævet eller trukket tilbage fra kunder, der misbruger hensigten med dette 

abonnementstilbud. Vi forbeholder os ret til at annullere/fjerne dette abonnement når som helst i tilfælde af 

mistanke om misbrug af abonnementet. Hvor endvidere en bestemmelse i dette tilbud er overtrådt eller der er 

begrundet mistanke om, at en kunde har handlet svigagtigt eller opnået en uberettiget eller utilsigtet fordel, 

forbeholder vi os ret til at afbryde abonnementet. 

 

 ETX Capital er ene om at bedømme disse regler og andre spørgsmål, der opstår i forbindelse med denne kampagne. 

Undtagelser fra disse regler er efter eget skøn hos ledelsen i ETX Capital, og vores afgørelse er endelig. Vi 

forbeholder os ret til at ændre, tilbagekalde eller begrænse dette tilbud til enhver tid uden varsel. 

 

 Dette tilbud er underlagt lovgivningen i England og Wales. Domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiktion. 

 


