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Abonnementsbetingelser  
 

• Abonnementet kan kun tegnes af erhvervskunder/skoler/institutioner. Abonnementet 

tilhører den institution som tilkøber dette. I tilfælde af at institutionen er placeret på flere 

geografiske lokationer sker betaling pr. fysisk institutionsafdeling. 

• Abonnenten udfylder bestillingsformular med blandt andet angivelse af EAN og CVR. nr. 

LæseTek fremsender faktura til institutionen, herefter er købsaftalen gældende. 

Abonnementet tegnes for 12 måneder ad gangen. Erhvervsaftaler er ikke underlagt 

Forbrugeraftaleloven, og erhvervskunder har ikke 14 dages fortrydelsesret. 

• Abonnementet betales forud for en periode på 12 måneder og opkræves første gang 14 

dage efter først modtagne OBUdOBU-materiale, og betalingen refunderes ikke. 

Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges skriftligt med en måneds varsel forud for 

betalingsperiodens udløb. 

• Produktet sendes til op til 3 e-mails pr. institution, som er angivet. Dvs. flere undervisere kan 

modtage materialet pr. mail. 

• Produktet leveres hver anden onsdag inden kl. 10 i 20 uger om året. Det svarer til, at 

abonnenten modtager 20 leverancer, inden for et abonnementsår. Et abonnementsår løber 

fra den onsdag, man modtager sin første leverance og dernæst et år frem, hvor der er taget 

højde for ferieperioder. Oversigten over dato for leverancer findes på LæseTeks 

hjemmeside: https://csu.holbaek.dk/kommunikationscenter/ordblindhed/. 

• Produktet indeholder undervisningsmateriale som af LæseTek vurderes velegnet til en 

målgruppe med middelsvært læsehandicap. Hver sending indeholder opgaver, som af 

LæseTek vurderes velegnet til cirka 3 lektioners undervisning.   

• Produktet leveres i 3 formater; Word, Google Docs og PDF. LæseTek fraskriver sig ansvaret 

for, hvordan formaterne ser ud på abonnentens hardware.  

• Tidligere udsendte opgaver er ikke tilgængelige for nye abonnenter. 

• Prisen reguleres en gang årligt, svarende til indeksreguleringen. Dog forbeholder LæseTek 

sig retten til at ændre i prisen i det følgende år, hvis produktet ændres væsentligt i fx form, 

omfang mv.  

• Såfremt LæseTek som følge af teknisk nedbrud, herunder eventuelle kortvarige nedbrud hos 

eksternt web-hotel, ikke kan de levere de aftalte 20 uger med leverancer årligt, forlænges 

abonnementsperioden forholdsmæssigt herefter. 

• Det leverede materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Videredistribution eller 

anden anvendelse at materialet må kun ske efter forudgående aftale med LæseTek. 
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