
Avtalevilkår netthandel www-EnklereData.no 
 

Disse vilkårene danner grunnlag for besøk og bruk av nettsiden 
EnklereData.no , samt kjøp av våre tjenester i nettbutikken. Ved kjøp av 
tjenester på dette nettsted har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende 
avtalevilkår for EnklereData. 

Nettbutikken vår bruker Woocommerce, en ehandelsplattform som gjør det 
mulig for oss å selge våre tjenester på Internett til deg. 

PUNKT 1 - BESTILLING 

For å handle i vår nettbutikk www.EnklereData.no må du ha fylt 18 år og 
akseptere alle nettstedets vilkår. 

Denne bindende avtale opprettes når bestillingen din er bekreftet hos oss. 
www.EnklereData.no forbeholder seg retten til å kansellere din bestilling 
eller deler av den hvis en tjeneste ikke kan leveres. Du vil da bli informert 
via epost eller telefon. 

PUNKT 2 - ORDREBEKREFTELSE 

Når ordren er registrert hos oss vil du motta en ordrebekreftelse per epost. 
Vennligst les nøye igjennom og gi oss beskjed ved å stjeneste på eposten 
eller direkte til salg@EnklereData.no om noe ikke skulle være korrekt. 

Vi har muligheter til å gjøre endringer etter at ordren er bekreftet. Dersom 
tjenesten er bekreftet må du benytte deg av angreretten din og er da selv 
ansvarlig for omgjøringskostnader. Vennligst se PUNKT 6 - AVBESTILLING 
OG RETUR for ytterligere detaljer. 

PUNKT 3 - PRISER OG TJENESTER 

Norge - Alle priser er oppført i NOK og inklusive merverdiavgift for 
gjeldende tjenester. Valgt tjeneste prises separat og faktureres således. 

EnklereData tilbyr tjenester innen følgende kategorier :  
1) Medlemskap som Gull, Sølv, Bronse og Platinum 
2) Rådgivnings tjenester og kurs 

Tilbud på tjenester gjelder så langt tjenesten kan leveres. 

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på veiledende priser samt 
tjenestesortiment. Vi gjør vårt beste for å holde tjenesteopplysninger 
oppdatert og korrekte, men tar forbehold om feilaktige tjenestebeskrivelser. 
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 PUNKT 4 - BETALING 

Vi må ha registrert innbetaling før vi bekrefter ordren. Det betales for ett års 
medlemskap som deretter kan fornyes ved forfall. 

Betaling ved bruk av betalingskort (bank/kreditt) er gebyrbelagt mens 
Faktura (kontantfaktura) er gebyrfritt på vår nettside. Når du betaler med 
kort vil din korttransaksjon sendes kryptert gjennom våre betalingspartner 
Stripe. Det samme gjelder ved bruk av Vipps. Www.EnklereData.no har 
ingen tilgang til din kortinformasjon.  

 PUNKT 5 - LEVERING 

Vi selger tjenester som virtuelle produkter og ved betalt ordre er avtale 
inngått og tjenesten tilgjengelig for bruker. Lenke til avtalevilkår vises. 

PUNKT 6 – OPPSIGELSE OG RETUR 

www.EnklereData.no forholder seg til norsk lov og Forbrukerrådets 
retningslinjer for forbrukerkjøp. Avtalen har 3 måneders oppsigelse og løper 
kontinuerlig til oppsigelse. 

For informasjon om angrerett og reklamasjon, se her. 

PUNKT 7 - TVISTER 

Alle tvister skal løses etter norsk lov. Www.EnklereData.no følger 
Forbrukerrådets retningslinjer. 

PUNKT 8 - PERSONOPPLYSNINGER 

Behandling av dine personopplysninger er beskrevet i vår 
personvernklæring her. 

PUNKT 9 - EIERSKAP AV RETTIGHETER 

Alle rettigheter inkludert opphavsrett på dette nettstedet er eid av eller 
lisensiert til Cosima as. Eventuell bruk av dette nettstedet eller innholdet, 
inkludert kopiering eller lagring av det eller dem helt eller delvis, annet enn 
for din personlige, ikke-kommersielle bruk, er forbudt uten vår tillatelse. 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXspq5kobqAhWswsQBHYwBAYYQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Flov%2F2002-06-21-34&usg=AOvVaw2OM9v5poH9a9-dsKjA109G
https://www.enkleredata.no/personvernerklaering


Avtalevilkår netthandel www-EnklereData.no 
 

PUNKT 10 - ENDRINGER AV VILKÅR 

Denne siden vil alltid vise den mest oppdaterte versjonen av våre vilkår og 
betingelser. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte 
deler av våre vilkår og betingelser ved å laste dette opp direkte på vår 
nettside. 

Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert om eventuelle endringer ved 
å sjekke nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden etter en oppdatering har 
du akseptert og godkjent de enhver tid gjeldende vilkår. 

 PUNKT 11 - KONTAKTINFORMASJON 

Spørsmål om våre vilkår og betingelser kan rettes til salg@EnklereData.no 

 


