Handelsbetingelser vedr. køb af privat-abonnement til
Fysik-Kemi-Tjek, Geografi-Tjek, og Biologi-Tjek
Fysik-Kemi-Tjek, Geografi-Tjek, og Biologi-Tjek (herefter ”webstederne”) er
udgivet af JH Software.
Ved at købe et privat-abonnement accepterer du nærværende
handelsbetingelser.
§ 1: Beskrivelse af den leverede ydelse
Hvert af webstederne indeholder et større antal (+100) opgavesæt på 7. - 9.
klasses niveau lavet med udgangspunkt i trin- og slutmål.
Opgavesættene er emneopdelte og bliver løbende ajourført, og der er altid et
eller flere helt aktuelle opgavesæt.
Opgavesættene er udviklet af lærere med personlig undervisningserfaring i de
henholdsvise fag.
Vi stiller dog ingen garantier for opgavesættenes relevans, kvalitet eller for
rigtigheden af de tekster/oplysninger der indgår heri.
Et privat-abonnement giver adgang til alle træningsopgaver (langt den største
del af opgaverne). Hver træningsopgave kan laves op til 3 gange om ugen - dog
med ubegrænset antal forsøg så længe man beholder opgave-vinduet åbent.
Et privat-abonnement adskiller sig fra et skole-abonnement ved at det kun kan
bruges af en person og at der ikke er adgang til test-opgaver med tilhørende
statistikker.
Et privat-abonnement må ikke anvendes på skoler og uddannelsesinstitutioner.
§ 2: Sikker betaling
Vi har en aftale med Nets (tidligere PBS), og en af deres godkendte
samarbejdspartnere Epay, som gør det muligt at betale sikkert med Dankort og
eDankort. På samme måde har vi en aftale med PayPal, hvor bl.a. MasterCard
og VISA betalinger bliver håndteret.
Det giver JH Software, og vores kunder, en sikkerhed, som lever op til
internationale PCI, Payment Card Industry Data Security Standard, krav for

sikker betaling i alle systemets processer. PCI-standarden har til formål at
beskytte kreditkortdata og de gener, der følger i kølvandet på et korttyveri.
Du er også beskyttet iht. reglerne om betaling med kort, idet du aldrig kan
blive holdt personligt ansvarlig for falske eller svigagtige betalinger på vores
websteder. Bortkommer dit betalingskort og en fremmed misbruger det,
dækkes beløbet ved henvendelse til din bank, til de i banken aftalte regler.
Når du betaler med kort hos JH Software, er det derfor sikkert at indtaste
kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.
Når du betaler med kort, bliver betalingen for servicen straks hævet på din
konto, da serviceydelsen (adgang til webstederne) tilsvarende leveres straks.
Teksten på dit kontoudtog bliver: JH Software.
Endelig modtager vi også betaling via netbank indbetaling, som selvfølgelig
tager lidt længere tid, men også er helt sikkert.
§ 3: Levering
Efter afsluttet køb får du straks mulighed for at logge ind og benytte
træningsopgaverne på de websteder du har købt abonnement til.
Dette sker med det samme for kort-betalinger, og ellers så snart vi har
modtaget betalingen (først kommende hverdag).
§ 4: Fortrydelsesret
Abonnementet er en elektronisk serviceydelse (ikke en fysisk vare) og der er
derfor ikke nogen fortrydelsesret ifbm. dette køb.
§ 5: Persondata
JH Software vil til enhver tid overholde Loven om Persondata, således at
personlige oplysninger, du indtaster, når du køber abonnement, udelukkende
vil anvendes til internt brug, og aldrig bliver givet videre til tredjepart. Disse
oplysninger bruges udelukkende internt på serveren til at give dig, som bruger,
det størst mulige udbytte af dine besøg på vores websteder.
Denne diskretion kan kun brydes hvis der i et kundeforhold indgår en kriminel
handling, som kun kan opklares af politiet. Så er JH Software forpligtet til at
udlevere de ellers sikrede persondata til politiets efterforskning.

§ 6: Opsigelse
Det er ikke nødvendigt at opsige et privat-abonnement.
Privat-abonnementer fornyes IKKE automatisk, og du kommer kun til at betale
en gang, med mindre du selv vælger at købe abonnement igen for næste
skoleår.
§ 7: Forbehold for ændringer
JH Software forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre, forandre eller
opdatere nærværende Handelsbetingelser, og du er indforstået med at være
omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.
§ 8: Ophavsret
Webstederne er ejet og drevet af JH Software ApS som har ophavsret til
opgavesættene samt alt øvrigt indhold på webstederne med mindre andet er
angivet.
Det er forbudt at kopiere, distribuere, eller offentliggøre indhold fra
webstederne uden forudgående skriftlig aftale.
§ 9: Moms- og skat
Priser på privat-abonnementer angives inklusiv moms.
§ 10: Kontakt-adresse
Webstederne ejes og drives af:
JH Software ApS
Nordre Skanse 68
9900 Frederikshavn
CVR-nummer: 28 86 70 77
E-mail: tjek@jhsoft.com
Telefon: +45 53 500 600

