Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor utgör det avtal som du som medlem godkänner och förbinder dig till att följa när du
tecknar ett medlemskap med Club55.

1 INLEDANDE BESTÄMMELSER
1.1 Club55. News55 AB, org. nr 559006-3524
(”News55”), erbjuder medlemskap i en digital
prenumerationstjänst kallad Club55 (”Club55”).
Medlemskap i Club55 förutsätter att du registrerar
dig som medlem (”Registrering”), uppger
betalningsmetod för medlemsavgift
(”Betalningsmetod”) samt accepterar dessa
allmänna villkor (”Villkoren”). Genom dessa
handlingar undertecknar du ett bindande avtal med
News55, det är därför viktigt att du tar dig tid att
läsa igenom Villkoren noggrant.
1.2 Ändringar i avtalet. Dessa Villkor gäller
tillsvidare. News55 äger rätten att göra ändringar
vad gäller medlemsavgifter och Villkoren. Ändrade
medlemsavgifter och villkor meddelas dig via den epostadress du angivit vid Registrering och blir
gällande först vid nästföljande
prenumerationsförnyelse.

2 MEDLEMSSVILLKOR
2.1 Registrering. Tecknande av medlemskap kan
göras via news55.se/club55 eller via specifika
kampanjsammanhang. För att få tillgång till Club55
ska du vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt
personnummer. Varje medlemskonto är personligt
och får inte överlåtas. Rabattkoder får inte nyttjas av
någon annan än dig personligen. Vid Registrering
garanterar du att all information som uppges i
registreringsformuläret är korrekt och
sanningsenligt samt att den e-postadress som
används vid Registrering är aktiv. Vid byte av epostadress ansvarar du för att ändra adressen
kopplat till medlemskontot. Du har inte rätt att äga
flera registrerade konton. Vid misstanke om
felaktiga uppgifter kommer du via e-post ombes att
komplettera uppgifterna, i annat fall kan ditt
medlemskap komma att avbrytas i förtid. Svar på
frågor om medlemskap tillhandahålls via
club@news55.se.
2.2 Provperiod. Ditt medlemskap kan börja med
en kostnadsfri provperiod enligt vad som angetts vid
Registrering. Provperioden är avsedd för att du som
ny medlem ska kunna prova tjänsten, du har därvid
inte rätt att ta del av sådant erbjudande vid mer än
ett tillfälle. News55 förbehåller sig rätten att
upphäva din kostnadsfria provperiod om du
utnyttjar sådant erbjudande vid mer än ett tillfälle

och i strid mot Villkoren. Om din kostnadsfria
provperiod inte sägs upp senast 24 timmar innan
provperiodens utgång kommer månatlig
medlemsavgift debiteras via din Betalningsmetod
och provperioden övergå till ett Medlemskap i
enlighet med nedan.
2.3 Medlemskap Ditt medlemskap löper med en
avtalsperiod om (1) månad i taget tills det sägs upp.
Såvida du inte säger upp ditt medlemskap senast tre
(3) dagar innan ifrågavarande avtalsperiod löper ut
godkänner du att medlemskapet automatiskt
förnyas med en månad och att medlemsavgiften för
nästkommande månad debiteras via din
Betalningsmetod.
2.4 Uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen
via kundtjänst club@news55.se eller via Mina sidor i
inloggat läge på news55.se/club55. Utebliven
betalning gäller inte som uppsägning.
2.5 Kommunikation News55 äger rätt att
kommunicera med dig via e-post avseende
erbjudanden, förändringar eller annat som är
kopplat till Club55. Som registrerad användare hos
News55 samtycker du även till att marknadsföring
kan ske via e-post.
2.6 Hantering av personuppgifter. News 55
hanterar dina person- identifikation och
medlemsuppgifter (”Uppgifter”) i enlighet med
tillämpliga lagar och regler på området för
personuppgiftsdata skydd som t ex PUL. Genom att
acceptera Villkoren samtycker du till att News55
lagrar och använder dina Uppgifter i News55:s
verksamhet för att fullfölja sina avtalade
förpliktelser gentemot dig. Vidare samtycker du till
att News55 behandlar Uppgifter för att marknadsföra News55:s och/eller dess samarbetspartners
varor och tjänster. Du är även medveten om att
Uppgifter kan lämnas ut till myndighet med stöd av
lag eller myndighetsbeslut.
2.7 Upphovsrätt. Allt innehåll som t.ex. texter,
bilder och filmer som publiceras via Club55 är
endast för din personliga och icke-kommersiella
användning. Det är inte tillåtet att kopiera,
distribuera, publicera eller på annat sätt
tillgängliggöra innehåll från Club55.

5 ANSVARSBEGRÄNSNING
3 BETALNINGSVILLKOR
3.1 Medlemsavgift. Medlemsavgift utgår enligt
vid var tid gällande prislista eller enligt parternas
överenskommelse. Alla priser inkluderar svensk
moms. Prenumeration betalas i förskott med en
period i taget tills du väljer att avsluta
medlemskapet i enlighet med vad som anges i punkt
2.3 ovan. Vid månadsbetalning sker debitering var
30:e dag. Om du blivit felaktigt debiterad sker
kreditering inom 30 dagar.

News55 ansvarar inte för eventuella störningar i
tjänsten och ger inga garantier för att Club55 alltid
är fri från fel. Om brister eller avbrott i tjänsten
uppstår skall News55 ges möjlighet att rätta till
dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga.
News55 har också rätt att, i rimlig omfattning,
stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service.
News 55:s ansvar är under alla förhållanden
begränsat till ett belopp som motsvarar tre
månaders medlemsavgift.

3.2 Betalningsförsening. Vid för sen betalning
utgår en särskild påminnelseavgift.

6 FORCE MAJEURE

3.3 Ångerrätt. Ångerrätten gäller i 14 dagar från
och med att du registrerat ditt medlemskap hos
News55. Om du ångrar ditt köp ska detta, inom
ångerfristen meddelas News55 till club@news55.se.
Ångerrätten är förverkad om du tar del av
erbjudanden från Club55, dvs så snart du utnyttjat
rabattkod eller annat erbjudande som enbart gäller
medlemmar.

News55 har ingen ersättningsskyldighet eller annat
ansvar om News55 kan visa att fel beror på
omständighet utanför News55s kontroll och som
News55 inte skäligen kunde förutse då avtalet
träffades och vars följder News55 inte skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit.

7. TVIST
4 AVTALSBROTT
Om det finns skäl för misstanke om avtalsbrott eller
olovligt missbruk av Club55 har News55 rätt att med
omedelbar verkan avsluta medlemskapet och säga
upp avtalet med dig.

Tvist vid tolkning eller tillämpning av dessa Villkor
ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.
Tvist kan även prövas av Allmänna
reklamationsnämnden, vars beslut är en
rekommendation till parterna om hur tvisten bör
lösas.

