
Betingelserne for abonnementsording hos Stendynen 

1. INDHOLD 

 

2. FORTYDELSESRET 

 

Du kan fortryde abonnementet hos Stendynen, dog senest 14 dage efter abonnementets indgåelse. 

Dette kan ske via e-mail til info@stendynen.dk  

 

3. OPHØR AF ABONNEMENTET 

 

Ønsker du at opsige aftalen, skal du sende os en mail, til info@stendynen.dk  

Abonnementet løber indtil du selv opsiger aftalen. 

De første tre måneder er bindende. 

Abonnementet skal opsiges inden udløbet af måneden, og er gældende fra vi får en kvittering for 

returnering, eller produktet indleveret. Og vi kvitterer for modtagelsen. 

 

4. ÆNDRING OG JUSTERING AF PRISER OG VILKÅR 

 

Der kan ske ændringer af priser, vilkår og indhold. Disse ændringer vil blive varslet pr. mail mindst 

tre måneder inden ikrafttræden. 

 

5. ADRESSEÆNDRING, ÆNDRING AF KONTO ELLER BANK. 

 

Du er forpligtet til straks at oplyse om ændringer af mail og adresse. Ændringer meddeles til 

info@stendynen.dk.  

 

6. BETALING 

 

Betaling for abonnementet finder sted månedlig, f.o.m. den 4. måned. 

 

Såfremt der må rykkes for manglende betaling, vil der blive pålagt rykkergebyr. 

 

Hvis du får behov for at ændre dine betalingsoplysninger, f.eks. i forbindelse med skift af 

betalingskort, kan du sende en mail til info@stendynen.dk, så sender vi et link, så du kan ændre dit 

betalingskort. 

 

Hvis betalingskortet udløber, modtager du automatisk en mail med et link, hvor du kan tilmelde et 

nyt betalingskort. 

 

7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

 

Ved tegning af dette abonnement giver du os samtykke til, at vi opbevarer dine persondata: 

 

Navn – Adresse – E-mail – Telefonnummer – Betalingsoplysninger 
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Disse data data benyttes til at håndtere dit Stendynen abonnement, samt sende dig informationer 

om Stendynens kampagner. Disse data håndteres af Stendynen og af Reepay A/S. 

 

Databehandler er Reepay A/S og dine oplysninger opbevares sikret hos Reepay A/S. Du kan få 

udleveret dine data ved at sende en mail til info@stendynen.dk Ønsker du at få slettet dine 

oplysninger kan dette ske ved opsigelse af abonnementet. Dine data vil under alle omstendugheder 

blive slettet et år efter ophør af abonnementet. 
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