
HANDELSBETINGELSER 

1    ANVENDELSE  

1.1   Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved en forbrugers køb af Digitalt 
Materiale af Grammafon.  

1.2   Ved "du" forstås dig, der handler som forbruger.  

1.3   Ved "vi" og "os" forstås Grammafon, cvr-nummer 31922607, Bevtoftgade 4a, 
st., 1736 København V. 

1.4   Ved "Brugeren" forstås en fysisk person, der anvender materialet, og som har 
en tilknytning til dig.  

  



2    BESTILLING  

2.1   Ved bestilling får du automatisk sendt en ordrebekræftelse på e-mail. 

3    BETALING  

3.1   Alle priser er angivet i danske kroner og er angivet inklusive moms. Hvis der 
ikke fremgår moms af din faktura, skyldes det at produktet er undervisning og 
dermed ikke tillagt moms. 

3.2   Vi modtager betaling med følgende kort: Dankort, VISA/Dankort, Master-Card. 
Herudover tilbydes betaling via Mobile Pay. 

3.3   For at gøre kortkøb så sikkert som muligt hos os, krypteres al information med 
SSL. Det betyder, at informationen sker via en sikker forbindelse, og at dine 
kortoplysninger ikke læses af udenforstående. Du kan altid se, hvornår du er på en 
sikker forbindelse ved, at der kommer en lille hængelås frem i bunden af din 
browser. 



3.4   Ved betaling med betalingskort sendes fakturaen til din e-mail.  

3.5   Betaling af abonnement  

3.5.1   Abonnementer faktureres forud en gang om året med mindre andet fremgår 
af ordrebekræftelsen.  

3.5.2   En prisændring får først virkning fra fornyelse af abonnementet. 

 

4    ADGANG OG VARIGHED 

4.3   Abonnement 



4.3.1   Abonnement til Digitalt Materiale træder i kraft fra købsdatoen og løber i den 
periode, som er angivet på ordrebekræftelsen.  

4.3.2   Det fremgår af det enkelte produkts side, om det kan købes som 
abonnement.  

4.3.3   Abonnementet fornyes automatisk med samme periode, med mindre det 
opsiges af en af parterne jf. punkt 4.3.3.  

4.3.4   Abonnementet kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til 
udgangen af en måned.  

4.3.5   Opsigelse skal ske skriftligt på mail@kodelaboratoriet.dk. 

4.3.6   Vi refunderer en forholdsmæssig del af din forudbetaling, såfremt 
abonnementet opsiges.  

5    REKLAMATION  



5.1   Købelovens regler om forsinkelse og mangler, herunder reglerne om 
reklamation, finder anvendelse på køb af Digitalt Materiale.  

5.2   Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen.  

5.3   Når du reklamerer, bedes du skrive til mail@kodelaboratoriet.dk eller ringe til os 
på telefon 42427138 (inden for normal åbningstid) og oplyse så detaljeret som 
muligt, hvad problemet er. For yderligere oplysninger om klagemuligheder se punkt 
18 i disse handelsbetingelser.  

 

6    FORTRYDELSE AF KØB  

6.1   Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med det Digitale Materiale, du 
har købt hos os, har du 14 dages fortrydelsesret. 

6.2   Udløber fortrydelsesfristen på en lørdag, søndag eller helligdag anses 
fortrydelsesfristen for udløbet den følgende hverdag.  



6.3   Har du købt flere varer, kan du fortryde dele af købet. 

6.4   Hvis du ønsker at fortryde, skal du give os en utvetydig meddelelse om, at du 
ønsker at fortryde købet, f.eks. via e-mail til mail@kodelaboratoriet.dk.  

6.5   Bortfald af fortrydelsesret 

6.5.1   Du anerkender og giver samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder, hvis det 
Digitale Materiale er taget i brug, herunder aktiveret eller downloadet, inden 
fortrydelsesfristens udløb. 

 

7    RETTIGHEDER OG BRUGSRET  

7.1   Vi, og de rettighedshavere vi måtte repræsentere, har ophavsret og enhver 
anden rettighed til det Digitale Materiale. Du bevarer rettighederne til egne data.  



7.2   Du må alene anvende det Digitale Materiale, eller lade det Digitale Materiale 
anvende til egne formål og med de begrænsninger og det antal Brugere, som 
fremgår af ordrebekræftelsen. 

7.3   Alle vores data, programmer, logoer m.v., som indgår i produktet, tilhører os og 
er beskyttet efter gældende lovgivning, herunder ophavsrets-, varemærke- og 
markedsføringsloven.  

7.4   Du skal respektere vores rettigheder og er ansvarlig for tilsidesættelse af disse 
rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det Digitale Materiale til 
tredjemand.  

7.5   Det er ikke tilladt at skjule, fjerne eller ændre varemærker, produktinformation, 
angivelser om rettighedsforhold eller lignende. Det er ligeledes ikke tilladt at bryde 
eller omgå sikkerhedsfor-anstaltninger, herunder adgangsbegrænsninger og koder.  

7.6   Produktet må ikke integreres på din eller tredjemands platforme (eksempelvis 
hjemmesider) for dermed at gøre det tilgængeligt for tredjepart. 

 



8    KOPIERING  

8.1   Du skal sikre, at Brugeren alene foretager udprintning eller elektronisk kopiering 
til eget brug. Elektronisk kopiering må alene ske via browserens kopifunktion eller via 
hjemmesidens indbyggede kopifunktion.  

8.2   Enhver anden kopiering af indholdet af produktet er ikke tilladt uden vores 
forudgående skriftlige tilladelse.  

9    DIN MISLIGHOLDELSE  

9.1   Såfremt du eller en Bruger væsentligt misligholder jeres forpligtelser under 
denne aftale, er vi berettiget til at lukke adgangen til det Digitale Materiale.  

9.2   Din manglende betaling af forfaldne fakturaer samt din eller en Brugers ulovlige 
brug af det Digitale Materiale vil altid blive anset som væsentlig misligholdelse.  



9.3   Det i dette punkt 12 anførte begrænser ikke en parts rettigheder og 
misligholdelsesbeføjelser i henhold til gældende lovgivning i tilfælde af den anden 
parts misligholdelse af aftalen. 

 

10    ANSVAR  

10.1   Vi kan ikke holdes ansvarlige for manglende opfyldelse af aftalen på grund af 
en uforudsigelig begivenhed, som vi ikke har kontrol over (force majeure). 

10.2   Vi kan endvidere ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af virus, 
malware mv. i det Digitale Materiale.  

10.3   Du er ansvarlig for data og materiale, som Brugeren tilføjer/indlæser i det 
Digitale Materiale. Du skal friholde os for ethvert krav, der måtte opstå som følge af 
uretmæssig brug af links, data mv., som en Bruger indsætter i det Digitale Materiale, 
herunder hvis indsættelsen krænker tredjemands immaterielle rettigheder.  



10.4   Du er alene ansvarlig for ulovlig brug af det Digitale Materiale, såfremt den 
ulovlige brug skyldes dine eller Brugerens forhold. Du er således fritaget for ansvar 
for brug i strid med disse handelsbetingelser såfremt, men ikke begrænset til, en 
Brugers adgang til Digitalt Materiale hackes.  

 

11    OVERDRAGELSE 

11.1   Du eller Brugeren må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden 
måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden vores skriftlige 
accept. 

 

12    FORTROLIGHED  

12.1   Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne 
anvendes alene til at ekspedere bestillingen. 



 

13    BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

13.1   Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. 
Oplysningerne anvendes udelukkende til administration af Kodelaboratoriet, og 
videregives ikke til tredjemand. 
Følgende har adgang til oplysningerne, men videregiver dem ikke jvf. deres 
respektive persondatapolitikke: Wordpress, Woocommerce, Reepay. 

 


