ABONNEMENTSVILKÅR

Generelle forretnings‐ og leveringsbetingelser for et abonnement på Flensborg Avis
Nedenstående abonnementsvilkår er en oversættelse af Flensborg Avis' tyske Allgemeine
Geschäfts- und Lieferbedingungen für Abonnements der Flensborg Avis. Vi har ved

oversættelsen bestræbt os på at være både nøjagtige og samtidig at tage hensyn til, at
oversættelsen skal være forståelig. Vi gør dog indledningsvist opmærksom på, at vi som selskab
med hovedsæde i Flensborg er underlagt tysk lovgivning. Det er derfor den tyske tekst, der har
juridisk gyldighed.

1. En abonnementsaftale træder i kraft med bekræftelsen på abonnementet eller leveringen af
avisen. Fra det øjeblik er levering, modtagelse og betaling juridisk bindende for aftalens parter.
Kundens aftalepartner er Flensborg Avis AG, Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg, Tyskland,
handelsregisternr. Flensburg HRB 27.
2. Levering begynder på den i aftalen nævnte dato, såfremt bestillingen er indgået rettidigt til
Flensborg Avis AG. Er der ikke angivet en startdato i bestillingen, gælder næst mulige
leveringsdato.
3. Generelt erlægges betalingen for abonnementet forud. Skulle der i løbet af
abonnementsperioden ske en forhøjelse af abonnementspriserne, betales den ny
abonnementspris fra det øjeblik, den indføres. Dog hæves prisen ikke i den periode, for hvilken
der allerede er forudbetalt abonnement. Forhøjelse af abonnementsprisen annonceres i
Flensborg Avis forud for indførelsen. Det er ikke muligt at underrette hver enkelt abonnent
direkte.
4. Rabatter til udeboende studerende, værnepligtige og civiltjenesteudøvere ydes kun ved
forelæggelse af et gyldigt studiekort eller bekræftelse fra tjenestested.
5. Et abonnement kan indtil den 5. i en måned opsiges til samme måneds slutning. Ved den
første abonnementsbestilling er det først muligt at opsige avisen til afslutningen af den aftalte
leveringsperiode. Opsigelser skal sendes skriftligt til Flensborg Avis. Et tidsbefristet abonnement
med en forud aftalt leveringsperiode på mere end 9 måneder kan først opsiges efter de første 6
måneders udløb. (Abonnementstyper med kontantpræmier eller andre hvervepræmier kan ikke
afbestilles.)

6. En bestilling af et nyt abonnement kan uden begrundelse opsiges skriftligt indenfor to uger
(pr. brev, fax, email). For at overholde annuleringsfristen er den rettidige tilbagesendelse af
opsigelse til: Flensborg Avis AG, Wittenberger Weg 19, 24941 Flensburg, tilstrækkelig. (Se
nedenstående kontaktdata.)
7. Efter udløbet af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk, såfremt det
ikke er opsagt rettidigt. Særligt tidsbegrænsede abonnementer stopper ved abonnementets
aftalte udløb, såfremt der ikke er andet aftalt.
8. Flensborg Avis sikrer, at ændringer i abonnement, betalingsmodus, bankoplysninger og
levering behandles rettidigt, såfremt meddelelse herom er indgået hos Flensborg Avis mindst 10
dage før. Ved flytning skal den ny adresse meddeles til Flensborg Avis.
9. Abonnementsprisen inkluderer fri levering i Danmark og Tyskland. Leveringsproblemer skal
meddeles Flensborg Avis så hurtigt som muligt. Ved forsinket eller manglende levering, eller hvis

aviser beskadiges under udbringningen, hæfter Flensborg Avis kun, hvis det skyldes forsæt eller
grov uagtsomhed. Der ydes ikke erstatning for forsinkede eller helt udeblevne aviser, der leveres
til udlandet (gælder ikke levering i Danmark og Tyskland).
10.Flensborg Avis’ ferieservice omfatter et leveringsstop af abonnementet, såfremt der hverken
ønskes efterlevering eller levering til en tredje adresse. Såfremt et stop i leveringen varer over
en uge, krediteres efter ønske abonnementsgebyret for den tilsvarende periode. Ønsker om
ferielevering og rejseabonnementer skal indeholde periodens længde, den faste
leveringsadresse og ferieadressen. Eftersendelser i Danmark og Tyskland koster ikke ekstra, ved
eftersendelser til adresser i udlandet skal der evt. betales et ekstra gebyr.
11.Eventuelle retsstridigheder afgøres ved tyske domstole. For juridiske personer,
offentligretlige juridiske personer, offentligretlige fonde, institutioner og lign. er hjemtinget der,
hvor Flensborg Avis AG har sæde. For krav mod fysiske personer, der ikke er omfattet af
inkassosager, er hjemtinget den retskreds, hvor disses bopæl ligger.

02/2011

Kontakt: Flensborg Avis, Wittenberger Weg 19, D‐24941 Flensburg
Telefon: +49 (0) 461 50450, fax: +49 (0) 461 5045 218, mail: abo@fla.de

