Unik Bolig

Generelle vilkår for brug af Digital Post
I tillæg til og forud for Uniks almindelige forretningsbetingelser og vilkår, gælder der alene for brugen af Digital Post
følgende:
BINDINGSPERIODE OG FORTRYDELSESRET
Aftalen kan opsiges ligeså let som den kan indgås, og der er derfor ingen bindingsperiode. Dog opgøres
abonnementsprisen pr. påbegyndt kvartal.
Der er ingen fortrydelsesret på afsendt post.
FAKTURERING OG PRISER
I tillæg til den månedlige abonnementspris faktureres der efter reelt forbrug. Fakturering sker kvartalsvis, og
betalingsbetingelser følger de almindelige forretningsbetingelser.
Afsendelse af fysiske breve sker til den til enhver tid gældende portotakst.
Prisregulering sker pr. 1. januar og fastlægges ud fra udviklingen i Nettoprisindekset fra Danmarks Statistik i perioden
oktober til oktober.
Ekstraordinære prisreguleringer varsles senest 5 måneder før ikrafttræden.
ÆNDRINGER HOS KUNDEN
For alle medier gælder at ændringer som kræver ændringer fra kundens side, skal varsles overfor kunden senest 2
måneder før idriftsættelse. Ændringer, som gennemføres for at opfylde myndighedskrav eller som sker af hensyn til
sikkerheden, kan gennemføres med kortere varsel. I så fald varsles ændringen så tidligt som muligt.

UDSKYDELSE
Unik er berettiget til at udskyde leveringstiden med det antal arbejdsdage + 4 arbejdsdage, dersom 3. part distributør af
post ikke kan overholde aftalte leveringstider grundet forhold, der ikke kan tilregnes Unik som uagtsomt.
Unik skal underrette kunden herom inden 4 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor vanskeligheden er opstået.
ANSVARSFRASKRIVELSE
Uniks fraskriver sig ethvert ansvar for de dokumenter og det indhold, som kunden under denne aftalte har sendt via de
i denne aftale valgte medier.
Det er kundens eget ansvar at vurdere systemets egnethed til brug af afsendelser med følsomme eller fortrolige
personoplysninger.
Uniks ansvar er desuden altid alene begrænset til det, der fremgår af de almindelige forretningsbetingelser.
MISLIGHOLDELSE
Følgende betragtes som væsentlig misligholdelse, og vil berettige en ophævelse af aftalen:
- Fremsendelse af meddelelser, der er i strid med gældende dansk lovgivning eller markedsføringsloven.
- Manglende overholdelse af de angivne krav til kunden eller manglende betaling.
- Væsentlig forsinkelse med levering af ydelsen, hvorved forstås, at det aftalte leveringstidspunkt forsinkes som
følge af forhold, som Unik bærer ansvaret for med mere end otte arbejdsdage.
- Væsentlige mangler ved ydelsen, der konstateres efter levering af ydelsen, og som Unik ikke har afhjulpet
indenfor rimelig tid efter afsenderkundens skriftlige meddelelse til Unik med påtale af manglen.
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