Om medlemskab af Club Nord
Club Nord er en medlemsklub, der sikrer medlemmerne gode oplevelser, rejser, foredrag, mv.
Derdover støtter medlemsskabet din regionale tv station Dit medlemskab hos Club Nord er et
løbende abonnement, som gælder hele husstanden. Alle betalinger hos Club Nord foregår med
betalingskort (Dankort, Visakort og Mastercard). Alle betalingsgebyrer afholdes af Club Nord og er
således indeholdt i de oplyste priser på medlemsskab.
Alle ydelser købes af Club Nord, Søparken 4, 9440 Aabybro. (CVR Nr.: 35425667). Betalinger
gennemføres af ePay A/S med NETS og Teller som kortindløsere.

Accept af abonnementsbetingelser
Når du accepterer de gældende abonnementsbetingelser på Club Nord, accepterer du, at Club Nord
må trække det oplyste beløb for medlemskab periodevist, indtil du vælger at opsige dit abonnement.
Medlemskabet er gældende 12 mdr. af gangen og overgår til et løbende årsabonnement på 75 kr.
gældende for hele husstanden.
Du modtager en kvittering på e-mail ved dit første køb, der indeholder information om dit
abonnement.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode
Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen
af den periode, der er betalt for.
For at opsige dit medlemskab skal du logge ind via login-ikonet oppe i højre hjørne og herefter
klikke på “Mit Medlemskab”. Under "Mit Medlemskab" skal du klikke på knappen: "Opsig
Medlemskab" og godkende opsigelsen. Hvis du opsiger dit medlemskab, vil du stadig have adgang
til dit medlemskab indtil det ophører. Efter et medlemskab er opsagt, vil der i kke blive trukket
yderligere på din konto, medmindre du selv vælger at genaktivere dit medlemskab.
Såfremt dit betalingskort snart udløber eller er udløbet, skal du blot vente på at din
abonnementsperiode automatisk udløber, og herefter bruge dit nye betalingskort ved din første
efterfølgende ordre. Herved genaktiveres dit medlemskab og knyttes til dit nye betalingskort.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Din indmeldelse på Club Nord er bindende fra det øjeblik, du bestiller medlemskabet. Du er som
medlem af Club Nord og kortholder forpligtet til at betale for hele din medlemsperiode og
efterfølgende abonnementshævninger, indtil du selv opsiger dit abonnement/medlemskab.

Procedure for abonnementshævning

Dit medlemskab af Club Nord bliver automatisk fornyet, således du altid har adgang. Efter de første
12 måneders medlemslab overgår dit abonnement til et fast årsabonnement på 75 kr.

FORTRYDELSESRET
Til dit abonnement af Club Nord er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. I praksis
betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter aftalen blev indgået.
Såfremt du ønsker at fortryde dit abonnement, skal du inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os
meddelelse herom. Meddelelsen skal gives os via mail eller telefon. I din meddelelse skal du gøre
os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

TILBAGEBETALING AF ABONNEMENTSBETALING
Hvis du fortryder dit abonnement rettidigt, refunderer vi det indbetalte beløb til dig uden unødig
forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget
meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling
med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

