	
  

Generelle oplysninger om YOGO
Yogo.nu ejes og drives af Generation5. CVR: 33 95 95 08
På yogo.nu kan du købe licenser til digital streaming af lydfiler.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på yogo@generation5.dk
Betingelser for anvendelse
Det er ikke tilladt at dele sin licens på yogo.nu med andre skoler, institutioner eller
personer, som ikke har betalt for en licens. En licens på yogo.nu kan anvendes af alle
på skolen.
Kontakt os på yogo@generation5.dk ved tvivl om anvendelse.
Indhold og udvikling af sitet
En licens på yogo.nu giver adgang til samtlige funktioner på sitet. Der udvikles
løbende nye funktioner, og Generation5 vil uden varsel kunne ændre i indholdet af
sitet.
Ansvarsbegrænsning
Brug af yogo.nu sker på eget ansvar og risiko. Generation5 er ikke ansvarlig for
følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af brug af sitet.
Tilgængelighed
Generation5 bestræber sig på at forbindelsen til sitet fungerer optimalt. Generation5
kan ikke garantere, at forbindelsen til sitet ikke kortvarigt kan blive afbrudt, eller at
der kan opstå fejl. Ved vedligeholdelse af sitet eller andre tekniske forhold kan der
forekomme kortvarige driftsforstyrrelser.
Forbehold:
Der tages forbehold for tryk- og prisfejl, samt ændringer i priser, valutakurser, moms
og afgifter.
Erstatningsansvar
Generation5 er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt manglende adgang til
sitet skyldes forhold uden for Generation5´s kontrol.
Leveringstid og betalingsfrist
Når bestillingen er gennemført, åbner vi adgangen for skolen inden for 48 timer. Når
adgangen er åbnet for skolen, sender vi en faktura til betaling.
Licensafgift opkræves forud for periodens begyndelse. Den fremsendte faktura
forfalder til betaling 14 dage efter faktureringsdatoen. Ved for sen betaling opkræves
et rykkergebyr på 100 kr.

	
  

Pris
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os retten til at
regulere licenspriser. Alle priser er vist ex. moms.
Licensperiode og opsigelse af licens for skoler og institutioner
Årslicenser faktureres forud én gang om året. Licensen opsiges senest en måned
inden udløbsdatoen. Opsigelse sker pr. e-mail til yogo@generation5.dk. Er licensen
ikke opsagt rettidigt, fornyes det automatisk.
Licensperioden for skoler er et år.
Generation5 forbeholder sig mulighed for en årlig prisregulering.
Fortrydelsesret:
Da YOGO er et digitalt produkt, der umiddelbart kan tages i brug, kan du ikke
tilbagelevere dem i henhold til reglerne herom i forbrugeraftaleloven. Du fraskriver dig
ved indgåelse af denne aftale derfor forbrugeraftalelovens normale fortrydelsesret.
Selvom du fraskriver dig fortrydelsesretten, beholder du stadig retten til at reklamere.
Personoplysninger:
Ved køb på vores hjemmeside vil du blive bedt om at opgive personlige oplysninger.
Personoplysninger, som indtastes i denne forbindelse, behandles i overensstemmelse
med gældende dansk ret.
Vi bruger kun de indsamlede oplysninger i relevante sammenhænge i forbindelse med
køb af licens, herunder eventuel udsendelse af nyhedsbreve fra os. Alle oplysninger
og informationer om bestillinger bliver behandlet strengt fortroligt

