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Betingelser for MiWire RouDem delbe-
taling + abonnement 
 

Ved siden af betingelser for MiWire RouDem delbeta-

ling + abonnement findes de generelle handelsbetin-

gelser.  

Parterne  

Denne aftale indgås mellem Køber og MiWire ApS 

CVR. 38139029, Diplomvej 381 st., 2800 Kongens 

Lyngby. Parterne er berettiget og forpligtet efter afta-

len. Det er således Køber, der hæfter for betaling af de 

ydelser, der fremgår iht. aftalen. Det gælder også, hvis 

Køber overlader RouDem til en eventuel anden bruger. 

Betingelse for indgåelse af aftalen  

Det er en betingelse for indgåelse af nærværende kre-

ditaftale, at Køber både indgår delbetaling af RouDem 

og abonnementsaftale hos MiWire. Efter endt afdrags-

periode af RouDem delbetaling fortsættes betaling af 

abonnementet, medmindre det opsiges. 

Betalingsbetingelser 

Samlede kreditomkostninger = 0 kr. 
ÅOP = 0% 
 
Når du Køber RouDem delbetaling + abonnement, bli-

ver du hver måned opkrævet separat for månedens af-

drag på RouDem og abonnement. Det gør det let at 

holde styr på, hvad der er abonnement, og hvad der er 

afdrag på RouDem. Ydelserne anses for betalt til Mi-

Wire, når beløbene er gennemført via tilmeldt betaling. 

Køber skal tilmelde betaling via to links, der sendes i to 

separate mails for henholdsvis RouDem delbetaling og 

abonnement. Ved afgivelse af ordre online på hjemme-

siden betales første rate i kassen ved check ud, hvor 

der efterfølgende, via opgivet mail eftersendes beta-

lingslink på henholdsvis RouDem delbetaling og abon-

nement. Ordren afsendes først, når der er tilmeldt be-

taling for RouDem delbetaling og abonnement. Hvis 

Købers betaling afvises ved månedlig opkrævning ud-

sendes en mail med mulighed for at opdatere beta-

lingsoplysninger, hvorved Køber hurtigst muligt skal 

opdatere betalingsoplysningerne. Sker dette ikke in-

denfor en rimelig tidsperiode udsendes en faktura til 

indbetaling via bankoverførsel. 

Betalingsforløb 

Der betales forud for abonnementet og betalingsforlø-

bet vil foregå som beskrevet; ved ordreafgivelse i ’må-

ned 1’ betales der for en måneds abonnement og før-

ste afdrag ud af den valgte afdragsperiode. I ’måned 2’ 

vil der blive trukket forholdsmæssig betaling for abon-

nementet for den resterende del af ’måned 2’, som 

ikke er dækket af den første hele måned betalt ved or-

dreafgivelse. I ’måned 3’ og fortsat vil der blive trukket 

betaling for en hel måneds abonnement og afdrag. Vi 

har prøvet at simplificere det ved illustrationen på side 

2.  

Misligholdelse  

Betales de omhandlende ydelser ikke rettidigt, eller 

misligholder Køber i øvrigt nogen af denne kontrakts 

bestemmelser, er MiWire berettiget til at forlange sin 

restfordring indfriet, og opgjort i henhold til kreditaftale-

loven. Ved forsinket betaling har MiWire krav på geby-

rer samt forrentning af det skyldige beløb med den til 

enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven 

(morarente). MiWire er i tilfælde af betalingsmislighol-

delse berettiget til at foretage indberetning til kreditop-

lysningsbureau. Nærværende kreditaftale kan endvi-

dere tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fo-

gedretten. Udebliver nogen indbetalinger som beskre-

vet ovenfor, standser Køber sine betalinger, dør Kø-

ber, eller søger Køber akkord eller moratorium, er hele 

skylden straks forfalden til betaling og kan uden dom 

inddrives på grundlag af nærværende kreditaftale ved 

execution, der ikke behøver at påbegyndes på Købers 

bopæl, jf. Retsplejelovens § 478.  

Kreditgodkendelse  

MiWire forbeholder sig til enhver tid ret til at foretage 

kreditundersøgelse af Køber, herunder at indhente op-

lysninger hos kreditoplysningsbureau. Aftalen anses 

først for endelig indgået, når MiWire har kreditgod-

kendt Køber.  

Opsigelse  

Der skelnes mellem opsigelse af abonnement og 

RouDem delbetaling. 

Abonnement: Køber har på abonnementet en bin-

dingsperiode på 6 måneder og skal betale mindstepris 

som angivet, hvis aftalen opsiges. Bindingsperioden 

gælder fra ordredato og 6 måneder frem. Hvis Køber 

ønsker at opsige abonnementet efter bindingsperio-

dens udløb kan Køber opsige abonnementet med op-

sigelsesvarsel på 1 måned.  

RouDem delbetaling: Køber kan til enhver tid betale de 

resterende afdrag af RouDem og dermed afslutte afta-

len inden udløbet af de 12, 24 eller 36 måneder, der er 

valgt som afdragsperiode. Betaling af de resterende 

afdrag på RouDem vil udsendes på faktura via mail og 

tilmeldt betaling annulleres.  

Henvendelse med ønske om opsigelse af abonnement 

eller restbetaling af RouDem skal ske til MiWire ApS 

pr. mail order@miwire.net eller pr. tlf. +45 82 820 820. 

Dette er først effektueret efter skriftlig bekræftelse på 

henvendelsen.  

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist som måtte opstå som følge af denne af-

tale skal afgøres efter dansk ret. 
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Betalingsforløb illustration 

 

 


