HANDELS - OG BRUGERBETINGELSER FOR WEISO
1.

Indledning

1.1

Weisio ApS, CVR-nr. 38729470
(”Udbyder”) udbyder en tjeneste,
som gør det muligt at tage et onlinekursus inden for online markedsføring med sit primære fokus på anvendelse af Facebook- og Instagram platformene mod betaling.

1.2

1.3

1.4

Tjenesten markedsføres under navnet Weisio (”Weisio”) og er tilgængelig via internettet på domænet
www.mickyweis.com.
Nærværende Handels- og brugerbetingelser (”Betingelserne”), regulerer anvendelsen af Weisio. Den,
der køber sig adgang til Weisio, benævnes i Betingelserne som ”Kunden”. Ved køb af Weisio accepterer
Kunden samtidig Betingelserne.
Betingelserne accepteres af Kunden
ved første login/oprettelse og er til
enhver tid tilgængelige på domænet www.mickyweis.com i den seneste version.

2.

Adgang og login

2.1

Adgang til Weisio sker via internettet ved brugen af Kundens egen

understøttede enhed. Det fremhæves, at det er alene Kundens ansvar
at sikre, at Kunden har den nødvendige internetadgang til at kunne
gøre brug af Weisio.

2.2

Ved adgang til Weisio skal Kunden
betale et éngangsbeløb, der nærmere oplyses i forbindelse med Kundens oprettelse på Weisio.

2.3

En Kundes adgang (dvs. login-informationer) er strengt personlig og
må på ingen måde overdrages til eller anvendes af andre end Kunden
selv, ligesom Kunden ikke må fremvise Weisio til personer, der ikke har
købt adgang til tjenesten.

2.4

Konstaterer Udbyder, at en anden
end Kunden har anvendt Kundens
login-informationer, er Udbyder berettiget til – uden varsel – at spærre
for Kundens adgang til Weisio.

2.5

Udbyder hæfter ikke for evt. nedetid, som skyldes Udbyders leverandørs nedetid, uanset årsagen hertil.

2.6

Kunden må ikke optage eller kopiere indholdet på Weisio.

3.

Brugen, ændring og vedligehold af Weisio
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3.1

Brugen af Weisio sker for Kundens
risiko og på Kundens eget ansvar.

3.2

Det fremhæves, at Udbyder ikke
forpligter sig til løbende at vedligeholde eller opdatere Weisio.

3.3

3.4

Kunden anerkender og accepterer,
at Facebook- og Instagram er dynamiske platformene, der konstant
ændrer sig, hvorfor Udbyder ikke
kan garantere at Weisio opdateres i
takt hermed efter optagelserne af
video- og kursusmaterialet.
Udbyder har ret til producere nye
kursuser, der enten sælges særskilt
eller er omfattet af et særskilt nyt
abonnement. Tilsvarende er gældende for evt. nye funktioner, der
ikke var til stede i Weisio, da Kunden købte sig adgang til tjenesten.

4.

Betaling

4.1

Udbyder modtager online-betaling
med følgende betalingsformer:
Dankort,
VISA-Dankort,
MasterCard, eller
VISA.

5.

Immaterielle rettigheder

5.1

Samtlige rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til Weiso, tilhører Udbyder. Kunden er således
ikke berettiget til at anvende noget
materiale.

6.

Ansvarsfraskrivelse og erstatning

6.1

Weiso, herunder eventuelle dokumenter og er alene produceret med

en undervisningssituation for øje,
der er basseret på Udbyders erfaringer med anvendelsen af Facebookog Instagram platformene.

6.2

Kunden forstår og accepterer, at
Weiso udbyder et online-kursus,
men kan ikke erstatte en egentlig
professionel rådgivning.

6.3

Kunden anerkender og accepterer,
at Kunden ikke garanteres en indtægtsskabelse -uanset hvorvidt
Kunden måtte følge samtlige af
kursusets anvisninger.

6.4

Hvis en Kunde vælger at forlade sig
alene på kurset/kursusdokumentation i forbindelse sin markedsføring
på egne eller andres vegne, kan Udbyderen ikke gøres ansvarlig for
konsekvenserne heraf.

6.5

Kunden anerkender og accepterer,
at Udbyder ikke tilbyder eller foretager nogen rådgivning af Kunden i
forbindelse med valg af kursus.

6.6

Kunden anderkender og accepterer,
at Weisio ikke kan gøres erstatningsansvarlig i form af tab af indtægter, driftstab eller tab af data,
driftsforstyrrelser eller lign.

6.7

Udbyder kan ikke gøres ansvarlig
for manglende tilgængelighed til
Weisio.

7.

Markedsføring

7.1

Udbyderen er berettiget til loyalt og
som led i Udbyderens almindelige
markedsføring (fx ved brug af logo
mv.) at oplyse om det forhold, at
Kunden har gjort brug af Weisio
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som reference, herunder på sin
hjemmeside.

ikke lykkes at finde en løsning, kan
du indlevere en klage til:

8.

Klageadgang

8.1

Som forbruger bedes du i første
række kontakte Udbyder via
mw@mickyweis.com. Såfremt det

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk
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