Handelsbetingelser
Dette er handelsbetingelser ved køb af adgang på Onlinekørekort.dk
herefter omtalt som OKK.
Pris og betalingsbetingelser
Alle vores priser er i danske kroner og inkluderer 25% moms. Ydelsen er en
engangsydelse, der alene kan betales med følgende betalingskort: Dankort,
VISA og MasterCard. Betaling og trækning på kundens kreditkort sker straks
ved købet.
Alle priser kan ændres uden varsel.
Betaling med betalingskort
Alle betalinger på OKK foregår via en krypteret SSL forbindelse. Der pålægges
ikke gebyr ved betaling med Dankort, MasterCard eller VISA. 2-faktor
godkendelse ved køb er aktivt for din beskyttelse.
Levering
Din kode til OKK leveres omgående efter betaling via e-mail og sms. Dette
sendes til den mail og det mobil nr. som blev oplyst ved oprettelse af
bruger på OKK.
Forlængelse
Ved udløb af din adgang vil det være muligt at forlænge ved køb i vores
webshop.
2 dage før udløb og ved udløb af din adgang vil du modtage mail og sms med
link til at forlænge din adgang.
Det er også muligt at forlænge ved at logge ind på din konto og her vælge
“Forlæng adgang her”.
Bruger og adgangskode
Når du registrerer dig og opretter en brugerkonto, vil du blive bedt om at
angive en mail og en adgangskode for at logge ind og anvende OKK. Du
vælger selv din adgangskode og skulle du glemme denne kan du nulstille
din kode via feltet “Glemt kodeord”.
Koden er kun til personligt brug og du må ikke videregive dem til nogen
tredjepart.
Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt, at kræve, at du ændrer din
adgangskode.
Du accepterer, at et sådant krav om ændring af din adgangskode, kan
forårsage midlertidig afbrydelse af din adgang til OKK.
Hvis du får viden om eller har mistanke om, at dit brugernavn og adgangskode
bliver brugt af en anden, skal du straks underrette os herom og ændre din

adgangskode. Hvis vi har grund til at antage, at dit brugernavn og/eller din
adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har vi ret til
straks at deaktivere OKK for at forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig brug.
Adgang kan lukkes hvis:
1. Koden bliver brugt på mere end 5 enheder. (Pc, mobil,tablet)
2. Koden bruges til at tage flere end 200 teoriprøver.
3. Ved en mistanke om misbrug af kode mellem flere brugere.
Lukkes koden grundet dette har brugeren ikke mulighed for refundering eller
forlængelse.
Mail og sms
Mails og sms fra OKK sendes til den e-mailadresse og mobil nr., som du oplyste
i forbindelse med din registrering af din brugerkonto. Hvis du ændrer din e
mailadresse og/eller mobil nr., skal du straks opdatere din brugerkonto på
hjemmesiden. Vi vil altid betragte den senest oplyste e-mailadresse og mobil
nr. som de korrekte.
Immaterielle rettigheder
Rettighederne til alt indhold og funktion på OKK tilhører Søernes Køreskole
ApS i henhold til den til enhver tid gældende immaterialretlige lovgivning,
herunder (men ikke begrænset til) Ophavsretsloven, Varemærkeloven og
Markedsføringsloven. Enhver form for hel eller delvis kopiering, reproduktion,
download eller distribution af indhold fra OKK må ikke finde sted uden
forudgående skriftligt samtykke fra Søernes Køreskole ApS.
Persondata og samtykke (GPDR)
I forbindelse med oprettelsen af din profil på OKK giver du samtidig samtykke
til at vi foretager indsamling og behandling af dine personoplysninger.
Samtykke gives i forbindelse med accept af disse handelsbetingelser ved
oprettelse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne
levere adgangskoden til dig.
I det omfang du selv giver samtykke hertil og selv indtaster informationer
behandler vi navn, telefonnummer, e-mail, adresse, betalingsoplysninger og
ordrehistorik. Det er typisk i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb i
vores webshop.
Dine personoplysninger behandles kun af OKK og bliver ikke videregivet til
nogen tredjepart. Alle oplysninger bevares i krypteret form.

Som registreret hos OKK har du altid ret til at gøre indsigelse mod
registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er
registreret om dig. Alle konti slettes automatisk 3 måneder efter
adgangen er udløbet. Du kan, når som helst, selv slette din konto.
Dette gøres efter login på “min konto”. Alle dine data vil derefter
være slettede og kan ikke gendannes !
Anmodninger om indsigt, indsigelser imod registrering og ønsker om, at
oplysninger slettes tidligere sker ved henvendelse til info@onlinekorekort.dk
Returret
Der er én gratis teoriprøve og undervisning og herved kan du som bruger teste
siden før dit køb. Hvis adgangen er påbegyndt mister brugeren sin
fortrydelsesret på købet. Hvis du køber adgang til OKK hos en af de køreskoler,
vi samarbejder med, finder disse Handelsbetingelser også anvendelse.
Udstyr og forbindelser
Din mulighed for at bruge OKK samt din oplevelse heraf, afhænger af, at du
har det nødvendige udstyr og forbindelse. Før du gennemfører en
engangsbetaling skal du sikre dig, at du har det nødvendige udstyr og
netforbindelse for at kunne anvende OKK på den tiltænkte måde.
De minimale systemkrav for at kunne anvende OKK er specificeret på
hjemmesiden, men overholdelse af disse krav er ingen garanti for, at du altid
vil være i stand til at anvende OKK uden eventuelle afbrydelser og lignende.
Force Majeure
Vi er ikke ansvarlige for svigt, nedbrud eller utilgængelighed eller fejl på eller
anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af på grund
af force majeure begivenheder.
Lovvalg og værneting
Disse Handelsbetingelser er underlagt dansk ret og evt. tvister skal
indbringes for Københavns Byret, hvis parterne ikke er i stand til at komme
frem til en mindelig løsning.
Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til brugen af OKK eller hvis du har brug for at kontakte
os, kan dette ske på e-mail:
info@onlinekorekort.dk

