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Salgs- og leveringsbetingelser for leje af film på www.sofarækken.dk
Du handler hos:
DBC as
Tempovej 7-11
2750 Ballerup
Danmark
CVR-nr: 15149043
Kontakt: kundeservice.dbc.dk
1. Kendskab til salgsbetingelserne
1.1. Når du handler på sofarækken.dk erklærer du, at du har læst og accepteret disse salgs- og
leveringsbetingelser. Hvis du ikke kan acceptere salgsbetingelserne, skal du straks afbryde
dit køb hos sofarækken.dk
2. Levering
2.1. Alle film i sofarækken.dk leveres efter aftale med rettighedshaverne og er derfor fuldt lovlige.
2.2. Filmene kan kun leveres til danske IP-adresser.
2.3. Filmene leveres som streamet video med DRM
kryptering (Digital Rights Management), og kan og må ikke kopieres.
2.4. Filmene kan afspilles i 24 timer fra betalingen er gennemført. Du kan spole, holde pause
og gentage afspilning af filmen ubegrænset inden for de 24 timer fra købstidspunktet.
2.5. Filmene leveres i opløsningen 2 Mb-3Mb/sek.
2.6. Filmene kan kun afspilles fra en pc eller mac. Silverlight player skal anvendes. Safari, IE 11
eller Firefox ESR version 52 kan anvendes p.t.
3. Betaling og priser
3.1. På sofarækken.dk kan du betale med følgende betalingskort: Dankort.
3.2. Prisen for leje oplyses ved den enkelte film. Prisen er opgivet i danske kroner og er inklusive
moms. Betalingstransaktionsgebyr lægges oveni den angivne pris og oplyses ved betalingen
med betalingskort.
3.3. DBC as forbeholder sig ret til at ændre prisen på leje af film til enhver tid og yder ikke
tilbagebetaling i tilfælde af prisfald eller kampagnetilbud.
3.4. Din brug af sofarækken.dk kan være forbundet med yderligere omkostninger til tredjemand,
fx afgifter for datatransmission eller anskaffelse af teknisk udstyr, software og licenser. Sådanne
udgifter skal du selv afholde.
4. Fortrydelsesret
4.1. Der er ingen fortrydelsesret på leje af en film, når betalingen for leje er gennemført.
5. Reklamation
5.1. Hvis der opstår en fejl i visningen som skyldes den tekniske drift af sofarækken.dk, skal du
kontakte os på https://kundeservice.dbc.dk/filmstriben hurtigst muligt efter at du har konstateret
fejlen.
6. Ansvar og ansvarsbegrænsninger
6.1. DBC as fralægger sig ansvar for fejl opstået på grund af dit tekniske udstyr eller
software.
6.2. DBC as kan under ingen omstændigheder blive ansvarlig for tab, der skyldes nedbrud
i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i
disse systemer, uanset at det er DBC as, der står for driften af systemerne, såfremt
ovenstående begivenheder kan henføres til force majeure omstændigheder, herunder: (a)
Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos DBC as, (b) Lovindgreb, (c) Terror
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eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller
naturkatastrofer, (d) Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet
mod eller iværksat af DBC as selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens
årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af sofarækken.dk eller (e) Andre
forhold og omstændigheder, som er uden for DBC as’ kontrol.
7. Lovvalg og værneting
7.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem
dig og sofarækken.dk/DBC as i anledning af køb hos sofarækken.dk skal afgøres ved retten i
København.
8. Kontakt
8.1. Er du i tvivl om noget kan du kontakte os på https://kundeservice.dbc.dk/filmstriben
Tak fordi du lejer film i sofarækken.dk!
Med venlig hilsen
DBC as

