HANDELS-, ABONNEMENTS- &
LEVERINGSBETINGELSER
Ydelser og produkter leveres af Wojcik ApS.
Adr. Klostergade 60, 8000 Aarhus C,
CVR-nr. 39575493
Kontaktoplysninger:
Mail: jow@jonaswojcik.dk
Tlf: 20 65 24 55
Fakturering:
Efter indgået samarbejde underskrives samtykkekontrakt og databehandleraftale. Så snart
samarbejdet indledes modtages faktura månedligt. Du/I modtage første faktura, som omfatter det
timeantal der er brugt. Dette er gældende for alle samarbejdsvirksomheder der er involveret i
implementeringen. Betalingsfrist er 8 dage fra fakturadato. Er betalingen ikke i hænde forbeholder
vi os retten til at sende rykkergebyr.
I tilfælde af aflysning mindre end 14 dage før samarbejdsstart gives der ingen refusion og faktura
for undervisningen tilsendes kunden til betaling med frist på 8 dage fra fakturadato.
I tilfælde af aflysning efter underskrevet samarbejdsaftale er der ingen refusion på
opstartsudgiften på 10 timers konsulentarbejde af 1499,- ex. Moms per time.
Abonnement:
Så snart du har underskrevet vores samtykke erklæring er du kunde hos Jonas Wojcik – Digital
rådgivning og din aftale hos os er gældende. Du kan til hver en tid opsige tid opsige dit
abonnement hos os med en måneds varsel. Vi skal modtage en skriftlig anmodning om opsigelse
på mail før næste fakturadato, som altid er individuelt i henhold til opstart. Er din/jeres
fakturadato for optimering d. 14 i måneden skal vi have opsigelsen i hænde dagen forinden. Så
snart vi modtager din/jeres opsigelse vil du/I kun modtage faktura for én måned mere, hvorefter
samarbejdet ophører.
Aflysning:
Vi forbeholder os retten til at aflyse misligholdte samarbejder øjeblikkeligt. Vi forbeholder os også
retten til at aflyse undervisning/rådgivning ved opstået sygdom, eller andre uforudsete hændelser.
Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at finde en ny dato for undervisning/rådgivning.

Rettigheder:
Alle rettigheder til undervisningsmateriale og digital udvikling under samarbejdet tilhører Jonas
Wojcik – Digital rådgivning. Dette må ikke udlånes, gives væk eller på anden måde komme andre i
hænde uden skriftlig samtykke med Jonas Wojcik – Digital rådgivning.
Returret:
Der ydes 14 dages returret efter underskrift på samtykke erklæring. Såfremt arbejdet allerede er
udført indenfor 14 dage efter underskrift på samtykke erklæring kan kunden ikke bruge sin
fortrydelsesret. For at bruge din fortrydelsesret skal vi modtage en skriftligt anmodning på e-mail
senest 14 dage efter samtykke erklæringen er underskrevet.
Bemærk: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages
fortrydelsesret.

