
Brugerkontoens vilkår

1. Baggrund

Disse vilkår udgør en aftale mellem dig og Creditstar Denmark ApS (”Creditstar”) og indeholder vilkår for din

registrering og brug af en brugerkonto på www.creditstar.dk (”hjemmesiden”).

2. Registrering af brugerkonto

2.1 For at få en brugerkonto kræves det, at du gennemgår en registreringsproces, hvor du giver os ønskede

oplysninger. Registrering sker på hjemmesiden. Du skal være mindst 18 år gammel for at få registret en

brugerkonto, og du skal give komplet og korrekt information om dig selv. Du forpligter dig også til at holde denne

information opdateret.

2.2 Når du har afsluttet registreringsprocessen samt godkendt disse vilkår, åbner vi en brugerkonto til dig som

registreret bruger hos os og sender dig et brugernavn og et kodeord. Med brugernavnet og kodeordet får du

adgang til din brugerkonto på hjemmesiden.

3. Dit ansvar

3.1 Du er alene ansvarlig for brugen af din brugerkonto og for dens sikkerhed. Du må ikke afsløre dit kodeord for

andre personer. Du sætter din brugerkonto i fare, hvis du giver andre personer adgang og derved giver mulighed

for misbrug.

3.2 Du må ikke bruge brugerkontoen til ulovlige formål eller til noget, som kan skade, deaktivere, overbelaste

eller forringe vores server eller netværk eller forstyrre enhver anden parts brug af vores tjenester. Vi forbeholder

os ret til at de nødvendige foranstaltninger for at forhindre eventuelle forbrydelser eller for at håndhæve disse

vilkår.

3.3 Du er ansvarlig for, at den angivne e-mailadresse er rigtig, og at du regelmæssigt læser modtagne e-mails. Hvis

du ikke har adgang til den registrerede e-mailadresse, skal du informere Creditstar omgående.

4. Vores ansvar for dig

4.1 Brugerkontoen stilles til rådigehed uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller stiltiende, og du anvender

brugerkontoen helt på egen risiko.

4.2 Creditstar er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som ikke med rimelighed kunne forudses af

Creditstar, da denne aftale blev indgået, og er ej heller ansvarlig for eventuelt tab af data, gevinst, indtægter,

forretningsmuligheder eller brugte omkostninger som et resultat af din anvendelse af (eller forhindringer i

anvendelsen af) din brugerkonto.

4.3 Creditstar er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser i udførelsen af vores forpligtelser i henhold til

disse vilkår, der er forårsaget af forhold, der ligger uden for vores kontrol.

4.4 Creditstar fralægger sig udtrykkeligt enhver form for ansvar for, om brugerkontoen til enhver tid vil kunne

anvendes på de tidspunkter og steder, du vælger.

5. Persondata

5.1 Indehaveren accepterer Creditstars persondatapolitik.

6. Ændring af disse vilkår

https://www.creditstar.dk/


6.1 Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår, efter at du har fået besked med rimeligt varsel. Vi lægger

beskeden om sådanne eventuelle ændringer ud på hjemmesiden. Du er forpligtet til regelmæssigt at gennemlæse

disse vilkår og betingelser og eventuelle yderligere vilkår, der er lagt ud på hjemmesiden.

7. Meddelelser

7.1 Du giver samtykke til, at vi i elektronisk form sender dig meddelelser vedrørende ydelserne. Vi kan sende dig

elektroniske meddelelser til den e-mailadresse, du har oplyst os, da du registrerede din konto.

7.2 Hvis du har en kommentar eller en klage over ydelserne, skal du kontakte vores kundesupport via

hjemmesiden.

8. Opsigelse

8.1 Hvis du overtræder nogen af bestemmelserne i denne aftale, har Creditstar ret til at opsige aftalen med

øjeblikkelig virkning samt opsige din brugerkonto.

8.2 Udover vores ret til at opsige aftalen, som angivet ovenfor, forbeholder vi os også ret til uden forudgående

varsel at opsige din brugerkonto, hvis den har været inaktiv i mere end 24 måneder.

9. Overførsel af rettigheder og forpligtelser

9.1 Vi har til enhver tid ret til at overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår uden

forudgående varsel. Du har ikke ret til at overføre dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår aftale

uden vores forudgående samtykke.

10. Tvister

10.1. Tvister som følge af disse vilkår skal afgøres ved de danske domstole og ved anvendelse af dansk ret.
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