Vilkår for Yubio A/B/C samt Yubio Idræt C+B
1. Yubio ApS handler som udgangspunkt kun
med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Kun i særlige tilfælde kan der ske handel med
private. Det gælder fx handel med seminarier,
hvor de studerende selv skal købe deres bøger.
Det kræver individuelle aftaler, men vilkårene er
grundlæggende de samme.

5. Når ordren er afgivet, modtager du en mail
med et download link til dit valgte produkt. Ved
at trykke på linket, downloades produktet til din
computer. Linket må deles mellem relevante kolleger og elever i henhold til licensen.

2. Alle priser er opgivet på hjemmesiden
www.yubio.dk, og beløbene er i danske kroner
eksklusiv moms. Ved eventuelle rabat-kampagner, vil dette fremgå tydeligt på hjemmesiden,
således at prisen på hjemmesiden altid vil være
den gældende pris. Der tages forbehold for
trykfejl.

7. Der ydes ikke fortrydelsesret på vores digitale
produkter, når mail med linket først er afsendt til
dig. Vi har ikke mulighed for efterfølgende at tjekke, om du har downloadet produktet eller ej. Når
du afgiver din endelige bestilling, er du således
forpligtet til at betale.

3. Du/I afgiver ordrer direkte på hjemmesiden
eller via mail/telefonisk kontakt med Yubio ApS.
Her angiver du bl.a., om du vil betale med elektronisk faktura (EAN) eller via en bankoverførsel. Alle handler med Yubio ApS er underlagt
vilkårene oplistet her.
Har du valgt at betale med en elektronisk faktura via et EAN-nummer, vil din virksomhed/
uddannelsesinstitution modtage en elektronisk
faktura.
4. Betalingen foregår ved at betale den elektroniske faktura eller bankoverførsel til flg. konto:
Reg.: 1905
Kontonr.: 6279632018
Husk at anføre fakturanummer på betalingen.

6. Elektronisk levering via mail-linket er gratis.

8. Yubio er baseret på stor tillid mellem køber og
sælger, og al ureglementeret kopiering udover til
den/de klasser/hold, du har betalt for, er selvfølgelig forbudt.
Det er naturligvis også forbudt at bruge produktet
i længere tid, end du har licens til. Det er også
forbudt at benytte et produkt, du ikke har bestilt
og betalt for.
Alle produkter vil være forsynet med en identifikation nederst på siderne, der beskriver, hvilken
uddannelsesinstitution den gælder for.
Enhver overtrædelse af disse forhold er at betragte som en overtrædelse af de danske bestemmelser om ophavsret.
Misbrug - tilsigtet eller utilsigtet - medfører erstatningsansvar i henhold til gældende dansk lovgivning på området.
Ved misbrug kan Yubio Aps ophæve handlen

uden varsel, og det købte produkt må herefter
ikke benyttes.
Du skal naturligvis betale for dit uretmæssige
forbrug (fx et års licens), og hertil lægges et gebyr på 100 % oveni. Har din skole fx benyttet
Yubio C ulovligt på et hold med 28 elever i et år,
så koster det altså i første omgang 28 x 65 kr
for selve licensen det pågældende år = 1.820 kr.
Hertil kommer gebyret på tilsvarende 1.820 kr - i
alt 3.640 kr. Er der særlige hensyn at tage, er vi
naturligvis åben for dialog.
9. Alle produkter kan købes med ubegrænset
tidshorisont eller til hhv. 1, 2 eller 3 års forbrug.
Alle produkter leveres med et stempel med købers identitet (typisk skolens navn) samt eventuel udløbsdato. Der kan i særlige tilfælde bestilles
licens med afvigende tidshorisont.
10. Når et elevhold er afsluttet, må eleverne beholde deres individuelle kopi (med noter m.m.),
og læreren må kopiere yubio-linket til det næste
holds elever - forudsat at købet gælder for endnu
en periode. Hvis licensen udløber - se §11.
11. Ved udløb af et tidsbegrænset køb forpligter
køber sig til at slette den downloadede fil og derfor naturligvis heller ikke benytte denne igen i undervisningen fremover - med mindre en ny aftale
indgås. Elever, der er blevet undervist efter den
downloadede fil, må beholde deres private udgave på egen computer. Denne må ikke kopieres til
andre på noget tidspunkt, jf. §8.

12. Et tidsbegrænset køb kan ved udløb forlænges helt efter ønske. Opgradering til ubegrænset
licens skal ske i umiddelbar forlængelse af en eksisterende licens. Her betales et beløb svarende
til listeprisen for den uendelige licens plus 10 %.
Har skolen inden opgraderingen brugt 20.000 på
licenser og vælger nu at opgradere til uendelig licens (som fx koster 50.000 ved listepris), betales
altså 35.000 kroner svarende til forskellen mellem de allerede betalte 20.000 og så listerprisen
plus 10 % (50.000 + 5.000 = 55.000). Løbende
tidsbegrænsede licenser kan altså opfattes som
en slags ”afbetaling” på den uendelige licens,
hvis man vedbliver med at have licens kontinuerligt. Dog er det billigst at købe den uendelige
licens fra starten af, idet gebyret på 10 % overni
så spares.
13. Ved alle køb gives adgang til yubios hjemmeside. Hjemmesiden opdateres løbende efter
behov.
14. Yubio ApS forventer, at hjemmesiden holdes
i drift i mange år, dog mindst 3 år fra købsdato.
Der tages forbehold for utilsigtede forhold, der
gør, at dette ikke kan overholdes.
15. Såfremt du har købt yubio i mindst 2 år, modtager du en mail med et opdateringslink til netop dit produkt senest i maj måned forud for næste skoleår. Opdateringsfilen vil herefter kunne
downloades og anvendes i det følgende skoleår
under de indgåede betingelser. Opdateringen er

gratis og indbefatter justeringer i både figurer og
tekst. Der kan også være tale om helt nye delkapitler.
16. Yubio ApS tilstræber at opdatere bøgerne
årligt i mange år, dog mindst 3 år fra købsdato
(ved køb af ubegrænset tid). Der tages forbehold
for utilsigtede forhold, der gør, at dette ikke kan
overholdes.
17. Såfremt yubio udkommer i en ny og opgraderet version (se §18) vil årlige opdateringer af den
første version ophøre efter noget tid. Her kan
man dog frit fortsætte med at bruge sin version i
årene fremover forudsat en ubegrænset licens.

at anvende materialet eller dele af materialet i
undervisningen (fx figurerne). Dette står (udover
her) anført nederst på hver eneste side i lærereksemplaret. Se i øvrigt §21.
21. Det er generelt ikke tilladt at bruge indhold
fra bøgerne udover til de klasser/elever/studerende, man har købt licens til. Det er ikke tilladt
at kopiere op til 20 sider, selvom CopyDan foreskriver disse regler for trykte materialer. Yubio er
elektronisk materiale og er derfor ikke på samme vis underlagt denne aftale. Vi holder priserne
meget lave netop for at undgå uregelmenteret
kopiering, så vi håber på forståelse ude på skolerne. Ved overtrædelse af licensen - se §8.

18. Ved en senere opgraderet version af yubio
vil eksisterende kunder få en rabatmæssig fordel ved køb fremfor nye kunder. Med opgradering menes (i modsætning til opdatering), at
produktet er væsentligt ændret mht. indhold og
funktion. Det kunne fx være helt ny opsætning,
nye interaktive PDF-muligheder eller måske en
helt ny interaktiv platform.

22. Du kan altid ved enhver tvivl kontakte yubio,
og kontaktoplysningerne er følgende:

19. Alle rettigheder til materialet i PDF’ere og på
hjemmesiden tilhører Yubio Aps med mindre andet er angivet.

Vi lover svar inden for 48 timer på hverdage og
uden for skolernes ferier.

20. Det særlige lærereksemplar må udelukkende
anvendes af lærerne til at orientere sig i materialet. Filen må frit kopieres blandt alle relevante
lærere på den pågældende skole. Det er forbudt
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