Betalingsbetingelser
Abonnement månedligt (30 dage), kvartalsvis (90 dage) og abonnement årligt (365 dage)
Abonnementet på din valgte JOINto-tjeneste starter, når din betaling er blevet behandlet.
Dit abonnement vil fortsætte i din valgte periode på enten 30 dage, 90 dage eller 365 dage og bliver
automatisk fornyet.
Når du abonnerer på en JOINto-tjeneste, vælges automatisk fornyelse i din JOINto-konto. Ved udgangen af
abonnementsperioden vil du automatisk blive tilmeldt og faktureret for en ekstra abonnementsperiode, til
den aktuelle pris. Hvis du ikke ønsker, at dit abonnement skal fornys automatisk, kan du fjerne markeringen
i afkrydsningsfeltet for automatisk fornyelse i din JOINto-konto, før du afslutter din nuværende
abonnementsperiode.

Events & Sales abonnement
Abonnementet på din valgte JOINto-tjeneste starter, når din betaling er blevet behandlet.
Når du abonnerer på en JOINto-tjeneste, vælges automatisk fornyelse i din JOINto-konto. I slutningen af
abonnementsperioden (senest 2 dage før periodens slutning), vil du automatisk blive tilmeldt og faktureret
for en ekstra abonnementsperiode, til den aktuelle pris. Hvis du ikke ønsker, at dit abonnement skal fornys
automatisk, kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for automatisk fornyelse i din JOINto-konto, før
du afslutter din nuværende abonnementsperiode.
Dit abonnement vil fortsætte i den valgte periode på enten 90 dage eller 365 dage og vil inkludere antallet
af Events & Sales, som du har valgt i din abonnementsperiode. Ubrugte Events & Sales kan ikke refunderes,
når dit abonnement udløber, ej heller kan ubrugte begivenheder eller salg overføres til en ny
abonnementsperiode. Du kan altid opgradere abonnementet for at tilkøbe flere Events & Sales.

Generelle vilkår og betingelser for alle abonnementer og købs planer.
Når du køber eller abonnerer på flere JOINto-tjenester i to eller flere apps, vælges dine valg automatisk i
din jointo-konto. I slutningen af abonnementsperioden, vil du blive tilmeldt og faktureret for en ekstra
JOINto tjenesteperiode periode, på det tids aktuelle prissætning, med de valgte tjenester. Hvis du ikke
ønsker dit køb eller abonnement skal fornys automatisk, kan du fjerne markeringen af tjenesterne i din
JOINto-konto, før du afslutter din nuværende købs-eller abonnementsperiode.
Abonnements-og købspriser kan blive ændret. Ny prissætning træder i kraft ved fornyelse af dit
abonnement eller din købsperiode. Du vil blive underrettet mindst 30 dage før fornyelse, på den e-mail, der
er registreret til din JOINto konto.
Alle abonnementer og køb er ikke-annullerbare og kan ikke returneres. Du kan ændre dine præferencer for
automatisk fornyelse i din JOINto-konto, men der vil ikke blive betalt refusioner for resterende
abonnement eller køb hvis du sletter eller opsiger dit abonnement.

Hvis du undlader at betale abonnementsgebyrer, når de forfalder, forbeholder vi os ret sig ret til at
suspendere din tjeneste og slette dit indhold. JOINto vil forsøge at sende en e-mail til den adresse, der er
angivet i din JOINto konto forud for en sådan sletning. For gratis JOINto tjenester vil dit indhold køre videre
kontinuerligt, så længe det er i overensstemmelse med JOINto vilkår for brug.
Alle pengeoverførsler og betalingsdata behandling udføres af en godkendt og licenseret
tredjepartsudbyder.
Skat for dit område/land er inkluderet i prisordningen og betaling. Kvitteringen sendes til den e-mail, der er
registreret på din JOINto-konto. Du kan til enhver tid ændre dine faktureringsoplysninger før et nyt køb
eller abonnement.
Der kræves en internetforbindelse for at bruge og administrere dine køb eller abonnementer i JOINtokontoindstillinger.
Nogle købs-og abonnementstjenester kan være underlagt verifikation af berettigelse & KYC (Kend din
kunde). Selvom du har købt og/eller abonneret på disse tjenester, kan tjenesterne kun tilgås og bruges
efter godkendt berettigelse og/eller KYC. Dette vil være i overensstemmelse med anvendelsespolitikken i
de forskellige JOINto app tjenester.
JOINto -tjenester giver dig mulighed for at gemme og dele dit indhold online på JOINto-produkter. Du
accepterer kun at bruge indhold, som du ejer eller på anden måde har rettigheder til at kopiere og
distribuere. Når du uploader eller på anden måde indsender dit indhold til vores servere, giver du JOINto
(og dets tredjepartstjenesteudbydere) en verdensomspændende, royalty-fri licens til at bruge, hoste,
opbevare, reproducere, modificere, kommunikere og distribuere dit indhold. Denne licens er til det
begrænsede formål at drive og forbedre JOINto applikationer og levere nye tjenester til dig.
JOINto forbeholder sig ret til at suspendere din tjeneste og/eller slette indhold, der ikke er i
overensstemmelse med JOINto vilkår for anvendelse.

