Abonnementsbetingelser gældende for Dæk-Magasinet
Som ny abonnent modtager du det førstkommende nye nummer af Dæk-Magasinet når det udkommer, og
derefter får du Dæk-Magasinet tilsendt portofrit 10 gange om året* i løbende abonnement. Skulle DækMagasinet være beskadiget, når du modtager det, eller udebliver magasinet, skal du blot kontakte os, så
sender vi dig et nyt.
* Dæk-Magasinet udkommer 10 gange om året (ca. den 10. i hver måned med undtagelse af januar og juli).
Vi tager forbehold for pris-, moms- og portoændringer samt ændringer af abonnementsbetingelserne. Varsling om prisstigning vil ske i magasinet, eller i særskilt brev/e-mail.
Abonnementstilbuddene gælder i Europa. Dæk-Magasinet forbeholder sig retten til at godkende enhver bestilling. Vi accepterer kun bestillinger fra virksomheder eller personer over 18 år.
Reklamer fra Dæk-Magasinet og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik kan forekomme og
anses som en del af bladet. Denne form for reklamer kan ikke fravælges.
Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement til årets udgang – vi skal dog have din opsigelse senest
den 15. december. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse. Returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade over for posten fritager ikke for betaling.
Betaling
Ved nytegning eller fornyelse af abonnement sender vi dig en faktura som dækker den resterende del af indeværende år − vi beder dig benytte de nævnte betalingsoplysninger til at betale dit abonnement med inden
forfaldsdatoen. Udebliver betalingen, sender vi rykkere til dig. Rykkerne pålægges rykkergebyr, maksimalt i
henhold til den til enhver tid gældende rentelovs bestemmelser herom.
Ønskes abonnementsopkrævning fremsendt elektronisk, bedes EAN-nummer oplyst ved tegning af abonnement.
Da der er tale om et løbende abonnement, fornyes det automatisk primo januar.
Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra
den dag, du har modtaget dit første magasin.
Ønsker du at fortryde aftalen, skal du, inden udløbet af fortrydelsesfristen, underrette Dæk-Magasinet om, at
du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du sende den til os med post eller
på e-mail inden fristens udløb. Har du allerede modtaget magasinet, skal du, medmindre andet er aftalt, selv
betale omkostninger (porto/fragt) ved magasinets tilbagesendelse. Du kan kun fortryde aftalen, hvis du kan
tilbagesende eller tilbagegive det modtagne magasin til Dæk-Magasinet, i ubrudt emballage.
Behandling af personoplysninger
Vi indsamler oplysninger om dig (navn og adresse) for at kunne sende dig magasinet. E-mail og CVR-nr. indsamles med henblik på fakturering.
Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at der ikke kan tegnes abonnement på Dæk-Magasinet.
Navn og adresse videregives til et distributionsfirma til brug for postal udsendelse af Dæk-Magasinet. Personoplysninger videregives derudover ikke til tredjepart.
Dæk-Magasinet overfører personoplysninger til sin databehandler, som opbevarer personoplysningerne. Databehandleren er pt. Microsoft.
Personoplysninger opbevares indtil den registrerede opsiger sit abonnement på Dæk-Magasinet.
Ved opsigelse slettes personoplysningerne senest 6 måneder herefter.
Til brug for øvrige formål, herunder fx lovpligtig dokumentation og bogføringsformål opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.
Ændring af abonnementet
Har du ændringer til dit abonnement, fx navne- eller adresseændringer, bedes du kontakte os snarest.
Vi gør opmærksom på, at du selv har pligt til at melde adresseændring ved flytning − vi får ikke automatisk
besked herom. Skulle du i forbindelse med manglende adresseændring ikke modtage dit magasin, bliver det
ved henvendelse eftersendt med ekstra portoopkrævning.
Abonnementsservice
Du kan normalt kontakte os telefonisk på hverdage i dagtimerne. Er vi optaget, kan du lægge en besked og
vi ringer tilbage hurtigst muligt.
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