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Medlemsvillkor redeye.se
Användarvillkor
För användande av w
 ww.redeye.se gäller Redeyes allmänna villkor.

Medlemskap
Du blir medlem hos www.redeye.se genom att registrera dig i vårt registeringsformulär. När
du registrerar dig som medlem hos redeye.se har du samtyckt till att vi behandlar de
personuppgifter du lämnar. I vår i ntegritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina
personuppgifter och vad de används till.

Medlemstid
Medlemskapet löper tillsvidare. Redeye förbehåller sig dock rätten att avsluta medlemskapet
efter tre års inaktivitet, varvid alla personuppgifter raderas, du kan självklart bli medlem igen
om du så önskar.

Särskilda villkor vid köp av premiummedlemskap
Dessa villkor gäller för dig som är premiummedlem hos Redeye. Genom att bli
premiummedlem hos Redeye godkänner du dessa villkor. Läs därför igenom villkoren
noggrant.

1.

Premiummedlemskap

Premiummedlemskapet är personligt och får inte föras vidare, överlåtas eller utnyttjas av
någon annan. Inloggningsuppgifter är personliga och får inte lämnas ut till annan. Vid
misstanke om att någon annan kan ha fått tillgång till dina uppgifter, kontakta Redeye snarast.
Kontaktuppgifterna hittar du på www.redeye.se. Prenumerationen ger dig tillgång till
premiumerbjudandet direkt på w
 ww.redeye.se.
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2.

Priset för premiummedlemskap

Avgiften för prenumerationen presenteras i samband med det formulär där prenumerationen
beställs. Redeye har rätt att förändra priset för prenumerationen när som helst. Sådan
prisförändring meddelas på www.redeye.se samt via e-postmeddelande till aktiva
prenumeranter senast 1 månad innan förändringen träder i kraft.

3.

Premiummedlemsperiod, avtalstid och uppsägning

Vid beställning av premiummedlemsskap väljs en medlemsperiod. Perioden avser tid mellan
varje förlängning av premiummedlemskapet. Premiummedlemskapet startar i samma stund
som den beställs. Sista dagen i perioden förlängs premiummedlemskapet automatiskt med
den valda perioden. Premiummedlemskapet förlängs löpande tillsvidare. Du har när som helst
rätt att utan anledning säga upp ditt premiummedlemskap utan uppsägningstid. Instruktioner
för hur du säger upp premiummedlemskapet hittar du på Medlemssidorna/settings.
Återbetalning av erlagd avgift görs inte utan prenumerationen fortlöper för den period som
erlagd avgift avser. Prenumerationen upphör att gälla efter utgången av innestående period.
Redeye har rätt att säga upp din prenumeration med 1 månads uppsägningstid. Vid särskilda
fall angivna i dessa villkor har Redeye rätt att direkt stänga av ett premiummedlemskap.

4.

Betalning

Betalning för premiummedlemskap sker via kort. Vid betalning med kort dras avgiften för
premiummedlemskapet vid beställning samt vid varje förlängning. Vid utebliven betalning
kommer ditt premiummedlemskap att stängas ned omgående. När skulden är reglerad
kommer premiummedlemskapet aktiveras igen. Utebliven betalning är inte att betrakta som
giltig uppsägning av premiummedlemskap.

5.

Ångerrätt

Du har rätt att inom 14 dagar från det att beställning gjorts ångra din beställning. Har du tagit
del av premiummedlemskapet har du förbrukat din ångerrätt. Om du önskar utnyttja din
ångerrätt kontaktar du Redeye, kontaktuppgifterna hittar du på www.redeye.se.
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6.

Korrekta och sanningsenliga uppgifter

De uppgifter som du anger vid beställning av premiummedlemskapet måste vara sanna och
korrekta. Om du lämnar uppgifter som inte är sanna eller korrekta äger Redeye rätt att med
omedelbar verkan stänga av premiummedlemskapet. I detta fall äger Redeye rätt att innehålla
belopp som redan betalats för premiummedlemskapet.

7.

Användandet av premiummedlemskapet

Användandet av premiummedlemskapet får endast ske för privat och ickekommersiellt bruk.

8.

Redeyes ansvar

Inga garantier gällande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls på
www.redeye.se lämnas. Redeye kan inte ställas till svar för eventuella direkta eller indirekta
skador orsakade av brukandet eller oförmåga att bruka någon av produkterna.

9.

Brott mot villkoren

Vid brott mot särskilda villkor vid köp av premiummedlemskap har Redeye rätt att omgående
utan förhandsmeddelande stänga ner ditt premiummedlemskap. Du är skyldig att ersätta
Redeye för all direkt och indirekt skada som du orsakat Redeye efter brott mot villkoren i detta
avtal.

10.

Personuppgifter

Se vår integritetspolicy.

11.

Förändrat innehåll

Innehållet i premiummedlemskapet kan ändras eller tas bort utan särskilt meddelande.
Redeye har rätt att ändra villkoren i detta avtal utan ditt godkännande. Information om
ändrade villkor kommer publiceras på www.redeye.se en vecka innan de träder i kraft. Genom
att fortsätta använda tjänsten efter det att ändring trätt i kraft godkänner du ändringen.
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