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ANVÄNDARVILLKOR

Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din
användning av Pensionskrafts tjänster, det vill säga när
du tar del av tidskriften och närliggande tjänster vilka
kan presenteras i pappersform, på email, på
www.pensionskraft.se samt i tillhörande digitala
applikationer (”Tjänsten”/“Tjänsterna”). Pensionskraft är
ett varumärke (reg.nr 2018/066099) som ägs av Pensa
Sverige AB (‘Företaget’) org.nr 556968-2148. Villkoren
omfattar även personuppgiftspolicyn som finns på
www.pensionskraft.se/personuppgiftspolicy/. Den
närmare omfattningen av och innehållet i Tjänsterna
framgår vid var tid på www.pensionskraft.se.

PERSONUPPGIFTSHANTERING
I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur
vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar
din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att
godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den
behandling av dina personuppgifter som framgår av vår
Personuppgiftspolicy.

TJÄNSTEN
Pensionskraft erbjuder en prenumerationstjänst av en
tidskrift vars syfte är att ge viktig och användbar
information som rör pension och privatekonomi. Det
kan vara viktiga nyheter och förändringar inom pension
och privatekonomi, tips och guider på hur du förbättrar
din pension samt val av fondportföljer.

ÅRSPRENUMERATION
Villkoren gäller i ett år från det att du blev prenumerant
och vid förlängning förlängs det med ett år i taget. Vill
du inte längre prenumerera, kan du när som helst
meddela oss det. Det gör du enklast genom att ringa
oss, men du kan också göra det via brev eller mail (se
kontaktuppgifter nedan). Om du vill säga upp avtalet
innan det förlängs behöver vi få din uppsägning senast
dagen innan en ny avtalsperiod påbörjas. Vi meddelar
dig skriftligen senast 30 dagar innan ny avtalsperiod
börjar. Har vi inte skickat meddelande om förnyelse
senast 30 dagar innan ny avtalsperiod påbörjas har du
rätt att säga upp avtalet på en gång. Har en ny
avtalsperiod påbörjats utan att du sagt upp avtalet
innan, så betalar vi inte tillbaka årsprenumerationen.
Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Även
vi kan säga upp avtalet på samma villkor som du och
då gör vi det skriftligen via brev, mail eller sms till den
adress eller det telefonnummer du lämnat till oss.

ÅNGERRÄTT
Som kund hos Företaget har du ångerrätt enligt lagen
(2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler. Om du vill utnyttja ångerrätten kan du
göra det via brev, mail eller telefon (se kontaktuppgifter
nedan) inom 14 dagar från det att du fick del av detta
avtal.

PRISER & BETALNING
Priset för årsprenumeration är endast 995 kr för ett helt
år. Du kan även välja att betala månadsvis 96 kr/mån
via autogiro. Väljer du att betala för ett år görs det i
förskott och då är betalningstiden 20 dagar. Alla priser
är inklusive moms.

NÖJD-KUND-GARANTI
Pensionskraft ger en nöjd-kund-garanti till dig. Om du
inte skulle vara nöjd med Tjänsten, kan du inom tre (3)
månader från det att du blev kund, säga upp
prenumerationen och få tillbaka inbetald
årsprenumeration.

ÄNDRING AV VILLKOREN
Pensionskraft har rätt att ändra villkoren i detta Avtal.
De ändrade villkoren gäller då från den tid vi anger,
dock tidigast från och med 15 dagar efter det datum vi
meddelat dig via mail, brev eller sms. Om du inte
godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp
Avtalet till omedelbart upphörande.

ÖVERLÅTELSE
Du godkänner att avtalet kan komma att överlåtas till
annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt
ägs av Företaget eller till tredje man i anslutning till en
inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar
Tjänsterna.

ADRESSÄNDRING
Ändring av namn och/eller adress under pågående
prenumerationsperiod ska meddelas minst en (1) vecka
i förväg till vår kundtjänst.

ANVÄNDNING
Din tillgång till Tjänsterna är personlig, får endast
användas för icke-kommersiellt bruk och får inte
överlåtas till eller användas av annan. All lagring,
kopiering och utskrift av upphovsrättsligt skyddat
material får endast ske för personligt bruk.

OM DU INTE ÄR NÖJD
Om du eventuellt har klagomål vore vi tacksamma om
du kontaktar oss. Vi kommer göra vårt bästa för att lösa
dina eventuella klagomål. Kommer vi inte överens kan
du få din sak prövad av Allmänna
Reklamationsnämnden (ARN) eller i allmän domstol
enligt svensk rätt.

Kontaktuppgifter
Pensionskraft / Pensa Sverige AB
Postadress: Pensionskraft Administration, Östersund
kundtjanst@pensionskraft.se, 063 – 501 16 20
(kundtjänst)
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