Overblik - Betingelser
Beskrivelse
Overskrift’s Overblik (herefter Overblik) udbydes af Overskrift.dk. Nærværende betingelser vil
altid være tilgængelige i seneste version via Overskrift.dk’s website
http://overskrift.dk/betingelser

Tjenesten
Overblik giver - som navnet siger - overblik over hvem der siger hvad om det du er interesseret i
på de sociale medier. Med Overblik kan du som abonnent holde øje med specifikke søgetermer
på danske blogs, fra danske Twitter brugere, fra Facebook samt andre sociale medier eksempelvis diskussionsfora. Antallet af kilder vedligeholdes og udbygges løbende ved hjælp af
en række forskellige teknikker.
Overblik aggregerer udelukkende indhold fra danskere eller personer med relation til danskere.
Fokus er derfor så vidt muligt uden global støj - selvom indhold på dansk såvel som andre sprog
vil forekomme.

Abonnement
Standard-abonnementet på Overblik giver adgang til overvågning af op til 10 søgeord.
Abonnementet giver:
● en daglig mail der opsummerer nyt indhold fundet
● et web-interface med grafisk overblik over hvor på de sociale medier aktiviteten finder
sted, hvilke af de opsatte søgeord, der særligt bruges samt udviklingen i begge over tid
Med abonnementet sættes op til en mailadresse og med et login.

Priser og betaling
Et abonnement på Overblik koster DKK 1800,- eksklusiv moms per måned for 10 søgeord.
Abonnement opkræves forud 3 måneder ad gangen - første gang ved abonnementsoprettelsen.
Fakturering af abonnement sker ved oprettelsen og automatisk ved fornyelse. Abonnementet
fornyes automatisk ved udløb af perioden.
Betaling sker ved bankoverførsel jf. oplysningerne angivet på fakturaen.
Ved udebleven betaling af abonnement, standses opdatering af indholdsaggregering ved
betalingsfristens udløb. Manglende betaling er ikke at betragte som en automatisk opsigelse af
abonnement (se afsnittet Opsigelse og frister).
Prisændringer varsles 6 mdr. før effektuering.

Opsigelse og frister
Hvis du vil opsige dit abonnement, skal du skrive til info@overskrift.dk. Abonnementet kan
senest opsiges 30 dage før igangværende faktureringsperiodes udløb.

Ansvar
Overblik formidler automatiseret indhold fra andre, og disse alene er ansvarlige for
indholdet heraf efter lovgivningens regler herom.
Overskrift.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab, som lides pga. dispositioner truffet på
baggrund af information modtaget eller hentet fra Overblik eller pga. mangelfulde og/eller
faktuelt urigtige oplysninger. Overskrift.dk er ikke ansvarlig for, at brugere i forbindelse med
brugen af Overblik påføres nogen form for vira eller virkninger af anden skadelig software.

Ophavsret
Dele af materialet fundet ved hjælp af Overblik, er ophavsretligt beskyttet. Brugeren er ansvarlig
for afklaring af ophavsret ved brug af materiale fundet via Overblik.
Abonnenten må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale eller
logins til eller fra Overblik til tredjepart uden skriftlig aftale med Overskrift.dk.

