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Abonnementsvilkår
Generelt
Horisont Gruppen a/s forbeholder sig som udgiver retten til løbende at foretage ændringer på websitet, struktur, design og produkter. Partnerskaber sælges som abonnement, og abonnenten er eneansvarlig for indholdet i optagelsen, herunder alt indhold publiceret gennem dennes brugernavn og password. Horisont Gruppen a/s kan som udgiver ikke drages til ansvar såfremt en optagelse
vurderes som værende krænkende overfor lov eller tredjemands rettigheder.
Support og service
I optagelsen følger naturligvis rimelig support i forbindelse med oprettelse og publicering. Du kan kontakte Horisont Gruppens support på telefonnummer 5350 6060 fra mandag til fredag.
Genbrug af indhold
Oplysninger vedr. abonnenten er denne selv ansvarlig for. Abonnenten har selv ansvaret overfor tredjemand ved krænkelse af tredjemands ret f.eks. ophavsret til artikler, fotos og andet materiale publiceret af abonnenten. Horisont Gruppen a/s forbeholder sig ret
til at benytte og bringe publiceret materiale i f.eks. trykte udgaver eller på andre af udgiverens medier og platforme.
Abonnementsperiode og fakturering
Alle partnerskaber er løbende abonnementer, der faktureres for et år ad gangen med mindre andet er aftalt, og fornyelse af abonnementsperioden sker automatisk. Fakturering sker ud fra det valg, som abonnenten har foretaget i registreringen eller aftalt med
kontaktperson hos Horisont Gruppen a/s. Faktura sendes til det registrerede firmas kontaktperson, som har bestilt abonnementet.
Fakturering sker forud og kan ikke refunderes i abonnementsperioden.
Betalingsbetingelser
Forfaldsdato vil fremgå af fakturaen. Ved forsinket betaling er Horisont Gruppen a/s berettiget til at opkræve morarenter i henhold til
rentelovens bestemmelser. Endvidere opkræves administrationsgebyr for fremsendelse af erindringsskrivelse.
Opsigelse
Partner-abonnementet kan opsiges skriftligt pr. mail til support@horisontgruppen.dk med 30 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode.
Ansvarsbegrænsning
Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for ulemper og tab som følge af portalens drift eller indhold. Dette gælder bla. driftstab,
forgæves afholdte omkostninger, krav rejst af tredjemand, der måtte opstå eller blive konstateret som følge af fejl og mangler på
portaler udgivet og drevet af Horisont Gruppen a/s eller indhold herpå, forsinket eller manglende optagelse samt netværksmæssige
problemer i forbindelse med portalen.
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