Handelsbetingelser

Leveringsbetingelser
Vilkår gældende for handel på Onlineteoris webshop på www.onlineteori.dk
Priser
Alle priser er inkluderet moms.
Fragt
Da www.onlineteori.dk sælger onlinetjenester, adgang og abonnement, er der ingen
fysisk faktisk levering og derfor heller ingen fragtomkostninger.
Behandling af kundeoplysninger
Når du afgiver en ordre på onlineteoris’ webshop, giver du dit samtykke til at vi internt
må registrere de afgivne oplysninger til brug for egen ordrebehandling og bogføring.
Oplysninger om betalingskort registreres ikke og vi videregiver ikke dine oplysninger til
tredjepart.
Levering
Levering sker via internettet, enten ved elektronisk adgang til vor undervisning, eller som
download af materiale i form af pdf dokumenter, film eller grafik.
Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster,
ikoner
og billeder/tegninger/foto, tilhører onlineteori.dk (CVR: 32472400) og
samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og
anden lovgivning.
Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene
tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet
forudgående er aftalt skriftligt med onlineteori.dk.
Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller
fremvisning uden onlineteori.dk's forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke
tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele
heraf, hverken analogt eller digitalt, eller på anden måde, uden at onlineteori.dk's
forudgående skriftligt har meddelt tilladelse.
Det er i strid med leveringsbetingelserne og betragtes som misbrug, såfremt 1 licens til
brug af systemet, anvendes af andre eller flere end dem til hvem licens er udstedt.
Ved misbrug, forbeholder onlineteori.dk sig at lukke adgangen til systemet.
Betaling

Kun de angivne betalingskort kan benyttes i onlineteori’s webshop.
Når du betaler med betalingskort, foregår det via en såkaldt SSL-forbindelse (secure
socket layer), som krypterer oplysningerne om dit kreditkort, således at uvedkommende
ikke kan få adgang til kreditkortoplysningerne.
Onlineteori modtager ikke oplysninger om dit betalingskort, de bruges udelukkende
til at opnå en godkendelse af betalingen hos PBS. Læs mere om SSLforbindelser
og sikkerhed hos PBS.
Returret
Hvis du af den ene eller anden grund ikke er tilfreds med de ydelser onlineteori.dk
leverer, har du 14 dages indsigelsesret og krav på tilbagebetaling. Forudsætningen for at
kunne tilbagebetale dit køb er, at du sender en mail og udførligt forklarer, hvorfor du
synes onlineteori.dk’s ydelser ikke lever op til dine forventninger, og at onlineteori.dk
tillige er enige i dine argumenter.
Kreditering
Oplys venligst dit kontonummer i den mail du sender til os, for at lette vor ekspedition.
Kundens øvrige rettigheder
Som kunde er du under alle omstændigheder omfattet af de rettigheder der fremgår af
Markedsføringsloven og Lov om visse Forbrugeraftaler.
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