Prenumerationsvillkor
Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, m.m. som Hakon Media AB
tillämpar och som godkänns av Dig genom prenumeration/betalning av prenumeration.

Betalning
Prenumeration av Market Plus betalas i förskott om inte annat avtalats. Återbetalning medges
inte när prenumerationen sägs upp i förtid. För en ny användare sker betalningen direkt vid
tecknande av prenumerationen. Därefter betalas prenumerationsavgiften med vald betalmetod i
förskott varje månad per kalenderdag som motsvarar den första dagen för din betalda
prenumeration. Detta innebär att du kommer att fortsätta att debiteras till du säger upp din
prenumeration. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om ditt korts
giltighet inte kunnat bekräftas eller om prenumerationen började på ett datum som inte finns
under en given månad.
Faktura – väljer du att betala via faktura faktureras du för en årsprenumeration direkt. När årets
prenumeration lider mot sitt slut får du en ny faktura att betala från Hakon Media. Betalning med
faktura ska ske senast på fakturan angiven betalningsdag. Hakon Media äger rätt att ta ut
faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med
Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. Hakon Media äger rätt att debitera
påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans
indrivning.
Du kan uppdatera dina betaluppgifter genom att besöka vår webbplats och klicka på ”Logga in”
och fliken ”Inställningar >> Fakturauppgifter”.
Om en betalning inte kunnat genomföras på grund av kortets giltighetstid har gått ut, att det
finns otillräckliga medel eller på grund av annat skäl, och att du inte uppdaterar dina
betaluppgifter eller avslutar ditt konto, kan Hakon Media avbryta tillgången till Tjänsten Market
Plus till Hakon Media har mottagit betalning eller säga upp din prenumeration. Vid försenad
betalning har Hakon Media rätt att debitera dröjsmålsränta, påminnelseavgift och i
förekommande fall inkassoavgifter enligt lag.
Dibs
Hakon Media använder Dibs för kortköp. Om du tidigare inte har använt Dibs kommer du får fylla
i olika personuppgifter för att skapa ett Dibskonto. Därefter fyller du i dina kortuppgifter för att
slutföra köp.
Ändring av pris eller villkor för Tjänsten
Hakon Media förbehåller sig rätten att ändra priser eller villkor för Tjänsten Market Plus inklusive
dessa villkor ifall detta är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna,
förändringar i Tjänstens produktions- anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av
annat godtagbart skäl. Ändrade priser eller villkor meddelas via e-post eller ett meddelande i
Tjänsten. Ändringen blir gällande i samband med nästkommande prenumerationsperiod
(kortbetalning). Har du betalt med årsfaktura sker ändring vid nästa fakturering (en gång per år).
Upphovsrätt
Prenumeration på Market Plus medför ingen rätt att kopiera, distribuera, mejla, publicera, eller
modifiera innehåll annat än vad som uttryckligen anges i dessa villkor.
Allt material i Innehållet är föremål för upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter.
Kunden får genom sin prenumeration inga som helst rättigheter till sådant material, inbegripet
texter, bilder, kännetecken och varje annat material av redaktionell eller annan natur som

publiceras i Innehållet. Varje form av vidarebefordring eller annat tillgängliggörande för annan än
behörig användare samt varje form av exemplarframställning är otillåten om inte Hakon Media i
förväg skriftligen och uttryckligen samtyckt därtill.

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter beskrivs i sin helhet på http://hakonmedia.se/personuppgifter/
Information om ångerrätt
Om du tecknar en prenumeration med Market Plus som privatperson (valt privatkund i
betalprocessen), har du rätt att ångra ditt köp. Du ska meddela oss inom 14 dagar från att du
har accepterat dessa prenumerationsvillkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning.
Om du försöker laddar ner eller konsumerar innehållet i Tjänsten för Market Plus på något sätt
under ångerfristen accepterar du att: du samtycker till att sådant innehåll levereras under
ångerfristen och din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att leveransen påbörjas,
vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut.
Du har fortfarande rätt att säga upp din prenumeration enligt punkten ”Uppsägning av
prenumeration” i dessa villkor. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma
kort som du använde vid betalningen.

Kontakta Hakon Media

För att komma i kontakt med Hakon Media som levererar tjänsten Market Plus, kan du ringa
vår personliga kundservice på telefon 08-728 24 00 eller via e-post: kundtjanst@hakonmedia.se

Uppsägning av prenumeration
Du kan säga upp din prenumeration när som helst. Om du säger upp din prenumeration innan
innehavande 30-dagarsperiod är slut (vid kortbetalning), avslutas prenumerationen först när den
innehavande perioden löpt ut.
Vid betalning av faktura debiteras du för en årsprenumeration direkt och vid uppsägning
avslutas din prenumeration först när årsavtalet gått ut. Då du betalar direkt vid årsprenumeration
återbetalas ej några pengar om du väljer att säga upp tjänsten innan prenumerationsårets slut.
Vid en uppsägning kan du självklart använda tjänsten fram till den dag din årsprenumeration
utgår.
Om du vill säga upp din prenumeration måste detta ske innan den förskottsbetalande 30dagarsperioden är slut, senast 24h innan prenumerationen förnyas, annars förnyas den med
ytterligare en månadsperiod till gällande månadsavgift.
Du kan själv avsluta din prenumeration via Mina sidor på market.se och fliken ”Abonnemang >>
Ditt nuvarande abonnemang”.
Om du bryter mot dessa prenumerationsvillkor har Hakon Media rätt att omedelbart stänga av
dig från Tjänsten Market Plus.
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