
VILKÅR FOR ABONNEMENTSBETALING MED KORT

Du skal give dit samtykke til, at prind.’s betalingsgateway gemmer dine betalingskortoplysninger 
og hæver det aftalte beløb pr. printer én gang om måneden med en månedlig frekvens fra den dag,
oprettelsen af abonnementet blev foretaget, hvilket gælder, indtil du aktivt afmelder din 
abonnementsbetaling med kort via din brugerkonto. Du samtykker ved at sætte flueben ved 
nærværende vilkår og bekræfter efterfølgende indgåelsen af aftalen via Dankort Secured by Nets/ 
3-D secure. Du indgår hermed en kontrakt med prind. på de vilkår, der følger af nærværende 
bestemmelser, som er et tillæg til vores grundlæggende handelsbetingelser, du særskilt skal give 
dit samtykke til ved at sætte flueben ved handelsbetingelserne. Du vil efterfølgende modtage en 
skriftlig bekræftelse på din e-mailadresse af den indgåede aftale. Såfremt du ikke modtager en 
bekræftelse bedes du kontakte os på info@prind.dk.

Ved at samtykke til nærværende vilkår accepterer du som kortholder, at prind.’s betalingsgateway 
Quickpay (som er sikkerhedsgodkendt af NETS) opbevarer dine betalingsoplysninger i form af 
kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre. Disse oplysninger opbevares alene med 
henblik på at trække din månedlige betaling på det tilmeldte betalingskort. Hver betaling, vi 
trækker, afhænger af, hvilken dag i måneden du underskrev lejekontrakten på. Første betaling 
trækkes, samtidig med at du opretter dit abonnement. Efterfølgende trækker vi det aftalte beløb 
med en månedlig frekvens fra og med den dato.

REGISTRERING OG AFMELDING

Lejeaftalen af printeren indgås særskilt via vores bestillingsformular på prind. Følgende kort kan 
tilmeldes abonnementsbetaling i vores shop: Visa/Dankort, Visa, MasterCard, MasterCard Debit. 
Alle betalingskortgebyrer betales af prind. Vi trækker det aftalte beløb pr. printer en gang om 
måneden.

Vi beskytter dine betalingskortoplysninger ved følgende tiltag: Du betaler via en sikker og krypteret
SSL-forbindelse (Secure Socket Layer) således, at dine kortoplysninger ikke kan læses af 
udenforstående. Betalingskortoplysningerne opbevares hos vores betalingsgateway Quickpay, som
er sikkerhedsgodkendt af NETS. Din adgangskode til din brugerkonto er hash’et/krypteret, og der 
er timeout for browservinduet.

Betalingskortoplysningerne bliver kun anvendt til betalinger, du har givet dit samtykke til. Hver 
gang vi trækker en betaling på dit kort, vil du modtage en bekræftelse pr. e-mail. Du kan følge med 
i dit abonnement via din brugerkonto, hvor du også kan se og kontrollere dine køb.

Du kan afmelde abonnementsbetaling med kort, når du ønsker det. Du afmelder dig ved at logge 
ind på din brugerkonto og afmelde din abonnementsbetaling, hvorefter dine 
betalingskortoplysninger slettes hos vores betalingsgateway Quickpay. Du vil modtage en 
bekræftelse af din afmelding af abonnementsbetaling med kort pr. e-mail. Såfremt du ikke 
modtager en bekræftelse på afmeldingen, skal du kontakte os på info@prind.dk. En afmelding af 
abonnementsbetaling med kort opsiger ikke automatisk lejeaftalen af printeren. En opsigelse af 
lejeaftalen kan ske, når du ønsker det, men vil kun være gyldig, såfremt du logger ind på din 
brugerkonto og aktivt opsiger aftalen. Du vil modtage en bekræftelse på opsigelsen af lejeaftalen 
pr. e-mail. Såfremt du ikke modtager en bekræftelse på opsigelsen, skal du kontakte os på 
info@prind.dk.



FORNYELSE OG SLETNING AF KORTNUMMER

Hvis du får nyt betalingskort, eller du af andre årsager ønsker at ændre det betalingskort, som 
betalingen trækkes på, er det meget vigtigt, at du opdaterer dine kortoplysninger via din 
brugerkonto hos prind. Når du opdaterer dine kortoplysninger, vil du samtidig blive bedt om at 
forny dit samtykke og din bekræftelse af aftalen via Dankort Secured by Nets/ 3-D secure. Hvis du 
ikke opdaterer dine kortoplysninger kan prind. ikke trække betalingen for din lejeaftale, og det 
betragtes som en manglende betaling. På din brugerkonto kan du vælge enten “Forny Kort” eller 
“Slet Kort”. “Forny Kort” vælges, hvis du har fået et nyt betalingskort. “Slet Kort” vælges, hvis du er
blevet godkendt til at betale på anden vis. Du vil efterfølgende modtage en skriftlig bekræftelse på
din e-mailadresse af den indgåede aftale. Såfremt du ikke modtager en bekræftelse, bedes du 
kontakte os på info@prind.dk.

En sletning af kortnummer opsiger ikke automatisk lejeaftalen af printeren. En opsigelse af 
lejeaftalen kan ske når du ønsker det, men vil kun være gyldig, såfremt du logger ind på din 
brugerkonto og aktivt opsiger din aftale på dine brugersider. Du vil modtage en bekræftelse på 
opsigelsen af lejeaftalen pr. e-mail. Såfremt du ikke modtager en bekræftelse på opsigelsen, skal 
du kontakte os på info@prind.dk.

Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til, at kontakte os på   info@prind.dk  .

ANSVARS- OG HÆFTELSESFORHOLD

Du er ansvarlig for det tilmeldte betalingskort, herunder at der er dækning på kortet, og at 
kortoplysningerne er opdateret, så vi kan trække betalingen hver måned. Hvis vi ikke kan trække 
betalingen, betragtes det som en manglende betaling og gælder hverken som afmelding af 
abonnementsbetaling med kort eller opsigelse af lejeaftalen. Afmelding af abonnementsbetaling 
med kort kan kun ske ved aktivt at afmelde aftalen på din brugerkonto. Du hæfter således for 
betalingen af lejeaftalen, indtil du aktivt har opsagt lejeaftalen ved at opsige den på din 
brugerkonto.

KLAGER

Hvis du ønsker at klage over et køb ved brug af abonnementsbetaling med kort eller prind.s 
overholdelse af nærværende vilkår, er du velkommen til at klage til prind. på info@prind.dk. En 
klage skal indeholde et kundenummer samt begrundelse for klagen.

OPHØR

prind. kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår til ophør, såfremt der foreligger 
misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, det gemte betalingskort ikke har været 
anvendt i 1 år, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene prind., 
der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af 
nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår. prind. kan i øvrigt opsige nærværende 
vilkår med 14 dages varsel.



VILKÅR FOR GEM KORT

Du skal give dit samtykke til, at prind. gemmer dine betalingskortoplysninger, hvilket gælder, indtil 
du aktivt afmelder aftalen via din brugerkonto. Du samtykker ved at sætte flueben ved 
nærværende vilkår og bekræfter efterfølgende indgåelsen af aftalen via Dankort Secured by Nets/ 
3-D secure. Du indgår hermed en aftale med prind. på de vilkår, der følger af nærværende 
bestemmelser, som er et tillæg til vores grundlæggende handelsbetingelser, du særskilt skal give 
dit samtykke til ved at sætte flueben ved handelsbetingelserne. Du vil efterfølgende modtage en 
skriftlig bekræftelse på din e-mailadresse af den indgåede aftale.

Ved at samtykke til prind. Gem Kort accepterer du som kortholder, at prind.s betalingsgateway 
Quickpay, som er sikkerhedsgodkendt af NETS, opbevarer dine betalingsoplysninger i form af 
kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre. Ved at gemme 
betalingskortoplysningerne i vores shop, behøver du ikke fremover at indtaste dem, hver gang du 
vil betale med det pågældende kort. Gemte betalingskortoplysninger bliver kun anvendt til 
betalinger, du har givet dit samtykke til. Hver gang vi trækker en betaling på dit kort, vil du 
modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Du kan følge med i dine ordrer via din brugerkonto, hvor 
du kan se og kontrollere dine køb.

REGISTRERING OG AFMELDING

Lejeaftalen af printeren indgås særskilt via vores bestillingsformular på prind. Aftalen vedrørende 
Gem Kort sker via din brugerkonto på prind. og dit samtykke til nærværende vilkår. Følgende kort 
kan tilmeldes Gem Kort i vores shop: Visa/Dankort, Visa, MasterCard, MasterCard Debit. Alle 
betalingskortgebyrer betales af prind.

Vi beskytter dine betalingskortoplysninger ved følgende tiltag: Du betaler via en sikker og krypteret
SSL-forbindelse (Secure Socket Layer), således at dine kortoplysninger ikke kan læses af 
udenforstående. Betalingskortoplysningerne opbevares ikke hos prind., men hos vores 
betalingsgateway Quickpay, som er sikkerhedsgodkendt af NETS. Din adgangskode er 
hash’et/krypteret, og der er timeout for browservinduet.

Gemte betalingskortoplysningerne bliver kun anvendt til betalinger, du har givet dit samtykke til. 
Hver gang vi trækker en betaling på dit kort, vil du modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Du kan
følge med i dine ordrer via din brugerkonto, hvor du kan se og kontrollere dine køb.

Du kan til enhver tid afmelde nærværende vilkår og slette dit gemte betalingskort via din 
brugerkonto. Gør du dette, slettes dine betalingskortoplysninger hos vores betalingsgateway 
Quickpay. Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse af din afmelding pr. e-mail. Såfremt du 
ikke modtager en bekræftelse på opsigelsen, skal du kontakte os på info@prind.dk. En afmelding af
Gem Kort opsiger ikke automatisk lejeaftalen af printeren. En opsigelse af lejeaftalen kan ske når 
du ønsker det, men vil kun være gyldig, såfremt du aktivt afmelder den på din brugerkonto. Du vil 
modtage en bekræftelse på opsigelsen af lejeaftalen pr. e-mail. Såfremt du ikke modtager en 
bekræftelse på opsigelsen, skal du kontakte os på info@prind.dk.



ANSVARS- OG HÆFTELSESFORHOLD

Du er ansvarlig for samtlige køb, der foretages ved brug af Gem Kort-funktionen. Herunder hvis 
købet er blevet muliggjort ved uforsvarlig eller uagtsom adfærd, f.eks. hvis du har overladt 
adgangen til din prind.-konto til uvedkommende. Det er derfor vigtigt, at din adgangskode kun er 
tilgængelig for dig, da alle, der har adgang til din konto, i princippet kan købe på dit kort i shoppen. 
Bliver du bekendt med, eller får du mistanke om, at der foretages uberettigede køb ved brug af 
Gem Kort-funktionen, skal du enten straks ændre adgangskoden eller skrive til prind. på 
info@prind.dk.

ÆNDRING AF BETALINGSKORTOPLYSNINGER

Hvis du får nyt betalingskort, eller du af andre årsager ønsker at ændre det betalingskort, som 
pengene trækkes på, er det vigtigt, at du går ind på din prind.-brugerkonto og opdaterer dine 
kortoplysninger. Når du opdaterer dine kortoplysninger, vil du samtidig blive bedt om at forny dit 
samtykke og din bekræftelse af aftalen via Dankort Secured by Nets/ 3-D secure. Hvis du ikke 
opdaterer dine betalingskortoplysninger, har prind. ikke mulighed for, at trække betaling for din 
ordre, og vi kan derfor ikke sende den.

KLAGER

Hvis du ønsker at klage over et køb ved brug af Gem Kort-funktionen eller prind.s overholdelse af 
nærværende vilkår, er du velkommen til at klage til prid. på info@prind.dk. En klage skal indeholde 
et kundenummer samt begrundelse for klagen.

OPHØR

prind. kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår til ophør, såfremt der foreligger 
misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, det gemte betalingskort ikke har været 
anvendt i 1 år, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det er ene og alene prind., 
der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af 
nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår. prind. kan i øvrigt opsige nærværende 
vilkår med 14 dages varsel.


