
Användarvillkor Nowo Plus

Dessa villkor gäller fr.o.m. den 22 augusti 2022.

Inledning
Prenumerationen av abonnemangstjänsten Nowo Plus (“NOWO+”, “Nowo Plus”) görs tillgänglig av Nowonomics AB, org.nr
556990-1795, i enlighet med dessa Användarvillkor Nowo Plus ("Villkor för Nowo Plus"), och i enlighet med användarvillkoren
för Nowonomics AB, vilka härmed infogas genom hänvisning. Termer som börjar med versal men som inte definieras häri ska
ha samma betydelse som de i användarvillkoren för Nowo.

Om du startar prenumerationen av en abonnemangstjänst ansluter du dig till en tjänst som vi tillhandahåller till dig mot en
kostnad. Genom att du registrerar dig för en prenumerationsmangstjänst godkänner du att du debiteras kostnaden enligt
rådande prislista och enligt närmare beskrivning på vår hemsida, www.nowo.se

Nowo Plus-prenumerationen ger en befintlig medlem i Nowo tillgång till de Plustjänster i Nowo appen som vid var tid ingår i
prenumerationen i Nowo Plus från det ögonblick då du aktiverar prenumerationen genom att skicka in dina betalningsuppgifter
och betala det angivna priset enligt gällande prislista.

1. Beställning av Nowo Plus prenumeration

Gå till www.nowo.se och välj sektion Nowo Plus och följ instruktionerna där för att teckna din prenumeration. När du tecknar din
Nowo Plus-prenumerationen så debiteras det konto som du angett och som du härmed intygar att du är kontoinnehavare till.

Genom att skicka in dina betalningsuppgifter samtycker du till att vi använder dina betalningsuppgifter i enlighet med vår
Integritetspolicy, och bekräftar och godkänner dessa användarvillkor för Nowo Plus.

Prenumerationsavgiften debiteras i förskott för den ytterligare funktionalitet som vi tillhandahåller från tid till annan i Nowo
appen inom ramen för Nowo Plus. Om du inte har tillräckligt med medel på det konto som används för betalning av
prenumerationstjänsten kan kontot bli övertrasserat vilket kan innebära att ytterligare avgifter kan tillkomma. Notera att
bristande medel på angivet konto är inte ett giltigt skäl till ett avslutande av prenumerationen utan ska göras enligt instruktion.
Vid anslutning till Nowo Plus-prenumerationstjänsten så väljer du ett debiterings- intervall för kostnaden för tjänsten. Avgiften
för abonnemanget debiteras regelbundet med start den dag prenumerationstjänsten aktiverats till dess att
prenumerationstjänsten avslutas.

2. Behörighet och verifiering

För att vara behörig till en Nowo Plus-prenumeration måste medlemmen ha ett aktivt medlemskap i Nowo samt godkänt
Användarvillkoren Nowonomics AB.

3. Uppsägning

Du kan när som helst avbryta din Nowo Plus-prenumerationen genom att logga in i Nowo appen och följa anvisningarna under
Profil/ Nowo Plus menyn. Om du avbryter din Nowo Plus-prenumeration eller om kontot på annat sätt avslutas så nedgraderas
automatiskt kontot till den kostnadsfria tjänsten Nowo Bas. Om du säger upp din Nowo Plus-prenumerationstjänst kommer inga
fler prenumerationssavgifter att debiteras och tjänsten upphör vid slutet av innevarande debiteringsperiod.

Betalda prenumerationsavgifter återbetalas inte. Det innebär att om du valt årsvis debitering och säger upp
prenumerationstjänsten innan året gått ut så återbetalar vi inte prenumerationsavgiften även om prenumerationstjänsten
avslutas.

Nowo förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av tillgång till tjänsten Nowo Plus omedelbart och när som helst om du inte
uppfyller behörighets kriterierna och i enlighet med vad som anges i användarvillkoren för Nowonomics AB.

4. Tillgänglighet

Nowo förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst avsluta, ändra eller stänga av Nowo
Plus-prenumerationen. Efter den tiden är Nowo inte skyldigt att underhålla eller tillåta ytterligare prenumerationer på Nowo
Plus.
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5. Övrigt

Det görs inga återbetalningar eller krediteringar för ofullständiga månads eller årsprenumerationer. Nowo meddelar dig om
eventuella prisändringar och du kan acceptera eller avvisa sådana prisändringar i enlighet med användarvillkoren för
Nowonomics AB.

Vid registrering övergår du omedelbart till Nowo Plus-prenumerationen med oavbruten tillgång till tjänsten Nowo Plus. Du har
alltid rätt till lagstadgad ångerrätt om 14 dagar räknat från registreringsdag.

6. Priser

Vid var tid gällande priser för våra prenumerationstjänster finns angivna på vår hemsida www.nowo.se. Vi har rätt att ändra
priserna. Om priset ändras till din nackdel ska vi meddela dig minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller
om vi inför kostnad för produkter och tjänster som tidigare tillhandahållits utan kostnad till dig.

7. Ändring av villkor

Vi har rätt att ändra dessa villkor genom att meddela dig om ändringar minst två veckor innan ändringen träder i kraft.
Information om villkorsändringar kommer att lämnas via e-post till den e-postadress som du angivit vid registrering och
uppdaterade villkor kommer att hållas tillgängliga i Nowo appen och på vår hemsida www.nowo.se
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