
Vilkår og betingelser for Gladiator Abonnement  

HVAD DÆKKER ET ABONNEMENT?  

Som abonnent på Gladiator Abonnement køber du 1 bog om måneden til en fast 

pris, for tiden 169 kr. om måneden inklusive forsendelsesomkostninger og 

moms.  

Du får desuden 30% rabat på alle Forlaget Gladiators bøger ved køb af bøgerne i 
forlagets webshop.   

  

Abonnementsprisen omfatter ingen andre udgifter, man som abonnent på 

Gladiator Abonnement måtte have i denne forbindelse, eksempelvis til opdatering af software og 
hardware.  

  

DIT ABONNEMENT  

Du betaler forud for dit abonnement ved et månedligt træk på dit betalingskort, indtil du vælger at 

opsige det. Når du tilmelder dig, accepterer du dermed, at Gladiator Abonnement trækker beløbet hver 

måned og derefter sender dig månedens bog. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Læs mere 

under "Opsigelse" herunder.  

  

Du tilmelder dig ved at købe varen Gladiator Abonnement i Forlaget Gladiators webshop. Du skal 

indtaste oplysninger om dit navn, din email-adresse og din nøjagtige postadresse, så du kan modtage 

bøgerne med posten. Du skal desuden give dine kortoplysninger til brug for betalingen. Vi benytter 

betalingsformidlingssystemet Stripe. Vi, Forlaget Gladiator, har ikke adgang til dine kontooplysninger. 

Derfor skal du også selv rette dine oplysninger, hvis de bliver ændret eller er forkerte.  

Du kan fravælge månedens bog så det passer dig bedst. Hvis du ønsker at fravælge en bog eksempelvis i 

april, så skal du gøre dette inden d. 31. Marts. Du kan altså ikke fravælge månedens bog, hvis vi er gået 

ind i pågældende måned. Ellers står det dig frit for, og du kan tilpasse det, så det passer dig bedst. Dette 

kan du gøre, hvis du logger ind på din Gladiator konto. Sådan gør du:  

• Log in på din Gladiator konto på www.forlagetgladiator.dk  

• Under ”Kontooplysninger” skal du trykke på ”Manage Subscription”  

• Her kan du se din abonnementsordre  

• Tryk på ”Manage”  

• Tryk på ”Upcoming Orders”  

• Her kan du til og afmelde dine abonnementsbøger   

  

Gladiator yder altså ikke den service det er, at fravælge månedens bog for dig.   

Straks efter at du har tilmeldt dig Gladiator Abonnement, vil vi sende dig den aktuelle måneds bog. 

Hvis du fx tilmelder dig den 25. april, vil du blive trukket for månedsprisen i april, og vi sender dig april 

måneds bog. Den 1. maj vil du blive trukket for månedsprisen i maj, og vi sender dig maj måneds bog.  

  

Vilkår og pris kan ændres løbende. Ændringer i prisen vil dog altid ske med 30 dages varsel og 

meddeles abonnenterne pr. mail. Den faste pris er uden sammenhæng med den normale udsalgspris på 

månedens bog. Der kan være enkelte måneder, hvor månedens bog har en lavere udsalgspris end den 

månedlige abonnementsbetaling, men i langt de fleste tilfælde vil udsalgsprisen være betydeligt højere, 



og desuden er udgiften til porto inkluderet i månedsbetalingen i modsætning til ved almindelige handler 

i vores webshop.  

VELKOMSTPAKKE 

SoMe-kampagner og andre kampagner for Gladiator Abonnement kan forløbe pr. Forlaget Gladiators 

sæsonbestemte marketingstrategier og indeholde reklamer for velkomsttilbud samt promotiongaver 

oveni ”månedens bog” i form af en ”velkomstpakke”.  

 
Indholdet i en ”velkomstpakke” kan ændre sig fra kampagne til kampagne, pr. forlagets ønske, samt ses 
som tillæg til Gladiator Abonnements ”månedens bog”-bøger med udgifter placeret udelukkende hos 
Forlaget Gladiator.  
 

Såfremt en Gladiator Abonnement-kampagne understøttes af sådan marketingtilbud og -gaver, er disse 

tilbud og gaver altid gældende og bindende som tillæg for ”månedens bog” i kampagneperioden,  

medmindre: 

 

1) Forlaget Gladiator løber tør for gældende tilbud eller gave(r) i deres varelager, hvorved ”månedens 

bog” kan afsendes uden efter skøn om rimelighed ift. kampagnen – eller afsendes, når varen igen er 

indhentet til lager, hvorved der kan opstå forlænget behandlingstid af ordre. 

 

2) Abonnenten allerede én gang har modtaget en ”velkomstpakke” med identisk(e) eller næridentisk(e) 

tilbud eller promotiongaver, eller det skønnes at hensigten med køb af ”velkomstpakke” 

udelukkende tjener til at berige abonnenten, ved f.eks. hyppig ind- og udmelding af Gladiator 

Abonnement. 

SÅDAN KAN DU BETALE  

Dankort, VISA/Dankort samt alle større internationale betalingskort kan benyttes. Herunder VISA, 

VISA electron og MasterCard.  

Nyt betalingskort  
Når du skifter betalingskort, så husk at indtaste dine nye kortoplysninger på vores hjemmeside, hvor du 
logger ind med det login, du får, når du tilmelder dig Gladiator Abonnement. Gladiator Abonnement 
har ikke adgang til dine kortoplysninger, og kan derfor ikke gøre det for dig.  

Ny adresse  
Hvis du flytter, så er du selv ansvarlig for oplyse Gladiator Abonnement om din nye adresse på vores 
hjemmeside, hvor du logger ind med det login, du får, når du tilmelder dig Gladiator Abonnement.  

Aftaleindgåelse  
Når du tegner et Gladiator Abonnement, indgår du aftale med Forlaget Gladiator IVS, Sturlasgade 14 

A, 1., 2300 København S, CVR-nr. 35816534.  

Betingelser for at opnå rabat på forlagets bøger  
Når du tegner et Gladiator Abonnement, har du ret til at købe forlagets bøger med en rabat på 30 pct. 

af normalprisen i forlagets webshop på hjemmesiden www.forlagetgladiator.dk. Du skal være logget ind 



med det login, du får, når du tilmelder dig Gladiator Abonnement. Når du er logget ind som medlem, 

har du adgang til at benytte rabatkoden: Gladiator, i webshopkassen. Købet foregår i øvrigt som et 

almindeligt køb i webshoppen: Du betaler med dit betalingskort. Vi sender bøgerne til dig og fakturerer 

porto med en fast takst, for tiden 30 kr. Betalingen trækkes først, når din bestilling er sendt af sted.  

Fortrydelsesret  
Til tegning af abonnement er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage, fra du har modtaget den 

første bog fra Gladiator Abonnement. Hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten, skal du inden udløbet 

af 14-dages fristen returnere bogen og meddele dette til Gladiator Abonnement. Hvis du returnerer 

bogen, er det en betingelse, at den er ulæst og i god stand og derfor ikke er mærket på nogen måde.   

Mails  
Som medlem modtager du automatisk mails fra Gladiator Abonnement på din registrerede mailadresse. 

Du kan til enhver tid afmelde dig disse. Undtaget herfor er mails angående administration af dit 

abonnement.  

  

  

  

PRIVATLIVSPOLITIK  
  
I forbindelse med dit abonnement hos Gladiator Abonnement indhenter vi nogle oplysninger om dig. 

Det er afgørende for os, at du føler dig tryg ved at være medlem af Gladiator Abonnement. Derfor 

prøver vi at være grundige med at fortælle, hvilke oplysninger Gladiator Abonnement indhenter og 

hvorfor, samt hvad Gladiator Abonnement har ret til at gøre med dine oplysninger. Som altid: Skriv til 

os, hvis du har spørgsmål.  

Hvilke oplysninger indhentes og behandles?  

Gladiator Abonnement indhenter og behandler personlige oplysninger, som du selv indtaster i Forlaget 

Gladiators webshop (navn, e-mail, brugernavn etc.) (Se også vores cookiepolitik lidt længere nede). Du 

vil kunne opleve, at vi bruger oplysningerne til at henvende os til dig specifikt på vores site. Det gør vi 

udelukkende på baggrund af ovenstående oplysninger.   

  

Gladiator Abonnement har ret til at bruge tredjepartsværktøjer såsom Facebooks og Google tracking 

pixels til at opsamle viden om besøgende på Forlaget Gladiators hjemmeside,  

www.forlagetgladiator.dk. Vi vil bruge det til at lave demografiske analyser og give eksisterende og 

potentielle medlemmer af Gladiator Abonnement en bedre oplevelse. Vi knytter ikke viden fra 

tredjepartsværktøjer til specifikke brugere i vores system. Se også om cookies nedenfor.  

  

Gladiator Abonnement kan – med henblik på at give dig den bedste brugeroplevelse – dele information 

vedrørende dig med andre tjenesteudbydere såsom Facebook. Det gør vi eksempelvis ved at forhindre, 

at du ser annoncer for Gladiator Abonnement, når du allerede er medlem. Det er nemlig irriterende.  



Formålet med indhentning og behandling af information  
Gladiator Abonnements formål med at indhente information er som sagt at kunne identificere dig som 

bruger, at kunne servicere dig som bruger bedst muligt og at markedsføre Gladiator Abonnements 

aktiviteter. Desuden kan vi bruge informationerne til at forhindre eller undersøge overtrædelser af 

Gladiator Abonnements rettigheder (fx i forhold til piratkopiering).  

Dine rettigheder  
Som bruger af Gladiator Abonnement har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning 

tilskriver dig, herunder har du ret til at blive informeret om, hvilken oplysninger Gladiator Abonnement 

indhenter vedrørende dig og din brug af Gladiator Abonnement samt kræve at oplysninger, som 

Gladiator Abonnement har indhentet vedrørende dig, rettes eller slettes, hvis oplysningerne er 
mangelfulde eller forkerte.  

  

Hvis du ikke længere ønsker, at Gladiator Abonnement skal kunne indhente oplysninger om dig, vil vi 

naturligvis ophøre med at indhente dem. Tilsvarende vil Gladiator Abonnement, hvis du ønsker det, 

slette oplysninger, som Gladiator Abonnement har indhentet om dig, medmindre dine oplysninger er 

blevet anonymiseret, og det dermed ikke er muligt for Gladiator Abonnement at identificere dem. Husk 

dog, at din brug af Gladiator Abonnement er frivillig. Hvis du vælger at få oplysninger slettet i 

Gladiator Abonnements system, garanterer vi ikke, at du kan fortsætte med at være medlem af 
Gladiator Abonnement.  

  

  

  

Den dataansvarlige og klagemulighed  
Forlaget Gladiator er ansvarlig for indhentning og behandling af dine oplysninger. Hvis du har 

spørgsmål vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, bedes du skrive til 

os på info@forlagetgladiator.dk.  

  

Gladiator Abonnement sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til 

beskyttelse af alle oplysninger, som vi indhenter og behandler.  

  

Udover muligheden for at klage direkte til Forlaget Gladiator via ovenstående e-mailadresse, er du også 

berettiget til at klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.  

  

COOKIEPOLITIK Vigtig information om samtykke  
Ved at bruge webstedet, anvende tjenester via webstedet eller modtage vores e-mails, samtykker du i 
brug af cookies i overensstemmelse med denne cookiepolitik.  

Hvad betyder cookiepolitikken, og hvad er cookies?  
Denne cookiepolitik omfatter både Gladiator Abonnement, tredjeparter (som vi giver tilladelse til at 

bruge cookies, når du interagerer med vores websted) og tjenester, der tilbydes via webstedet. Læs 

desuden ovenstående privatlivspolitik, som forklarer, hvad vi gør (og ikke gør) med oplysninger, som vi 

måtte indsamle om dig.  
  

Cookies er entydige identifikatorer, der som regel består af små bidder tekst eller kode. Cookies er som 

regel gemt på din enhed eller i din webbrowser, og de sender visse oplysninger tilbage til den part, der 



udsendte cookien. Når vi siger cookies, henviser vi faktisk til en bredere vifte af teknologier end bare 

cookies, herunder web beacons, clear gifs, pixels og andre lignende teknologier. Når vi siger førsteparts-

cookies mener vi cookies, der er udsendt af Gladiator Abonnement. Når vi siger tredjeparts-cookies 

mener vi cookies, der er udsendt af andre end Gladiator Abonnement.  

Hvordan bruges cookies?  
Cookies bruges til bedre at kunne finde ud af, hvordan applikationer og websites fungerer og til at 

optimere online- og mobile oplevelser. Cookies gør dette ved at sætte den part, der udsender cookien, i 

stand til at analysere et websteds eller en mobil-apps præstationer, at identificere bestemte brugere 

anonymt og huske deres præferencer, bedre at kunne finde ud af, om en computer eller enhed (og 

sandsynligvis dens bruger) har besøgt et websted tidligere, og at sende personligt rettede budskaber.  

På hvilken måde kan jeg ellers undgå cookies?  
Du vil kunne undgå visse cookies ved at konfigurere dine browserindstillinger eller foretage et fravalg 

direkte over for den part, der styrer cookien. Tjek dine browser-indstillinger for flere oplysninger.  

Er der cookies i e-mails?  
Vores e-mails indeholder en slags cookies, der sporer, om du åbner vores e-mails, og om du klikker på 

links i dem. De cookies, der anvendes i vores e-mails til at overvåge disse adfærdsmønstre, er unikke for 

hver e-mail og gemmes ikke på din computer eller mobile enhed.  
Hvad hvis jeg har spørgsmål?  
Hvis du efter at have læst disse retningslinjer for brug af cookies har spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte os på teknik@Gladiator Abonnement.dk.  
  

(Hvis du er nået helt herned, er du sikkert meget vidende om eller interesseret i website-vilkår. Derfor 

vil vi virkelig gerne høre fra dig, hvis du har input eller forslag til forbedringer).  

GENERELT Fornyelse af abonnement  
Dit Gladiator Abonnement er løbende og fornyes automatisk indtil opsigelse. Ved opsigelse fortsætter 

abonnementet indtil udløbet af den periode, du har betalt for. Vi refunderer således ikke betalinger.  

Opsigelse  
Du kan opsige dit abonnement ved at logge ind på din medlemsside og slette dit abonnement. Du vil 

herefter ikke længere blive trukket for månedsprisen, og følgelig heller ikke modtage flere bøger.  

Manglende betaling  
Hvis vi ikke kan trække penge fra dit tilknyttede betalingskort, vil du ikke modtage månedens bog.  

Ved login vil du blive sendt videre til en side hvorfra du kan opdatere dit kort og dit abonnement. Når 

dit kort er registreret, vil du igen få tilsendt bøger fra Gladiator Abonnement.  

Ophavsret  
Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af de bøger, du køber som led i Gladiator Abonnement 

er ikke tilladt, med mindre 1) der er tale om citater i overensstemmelse med ophavsretsloven, 2) det 

sker i overensstemmelse med Gladiator Abonnements udtrykkelige anvisninger for deling af artikler, 3) 



Forlaget Gladiator har givet specifikt skriftligt samtykke. Kopiering eller offentliggørelse må altid kun 

ske i begrænset omfang.  

Hvorvidt kopiering eller offentliggørelse sker i begrænset omfang beror alene på Forlaget Gladiators 

vurdering.  

  

Hvis Forlaget Gladiator har mistanke om, at et medlem eller andre kopierer indhold fra materiale, som 

forlaget har ophavsret til i strid med reglerne om ophavsret, kan der iværksættes retsforfølgning.  

Ansvarsfraskrivelse  
Forlaget Gladiator IVS fraskriver sig ansvaret for, at du ikke modtager bøger, som du har betalt for, 

hvis du ikke har meddelt adresseændring på forlagets hjemmeside som beskrevet ovenfor. Vi kan 

genfremsende bøger til dig mod, at du på forhånd indbetaler udgiften til forsendelsesomkostninger 

enten med MobilePay til telefon 2331 2771 eller ved bankoverførsel til forlagets konto, reg.nr. 3409, 

kontonr. 11424201.  

Forlaget Gladiator IVS påtager sig ikke ansvaret for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, 

problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført 
på anden måde.   

Force majeure  
Forlaget Gladiator IVS er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende adgang til 

alle sider og services på www.forlagetgladiator.dk, såfremt den manglende adgang skyldes force 

majeure. Force majeure kan være (men er ikke begrænset til) hackerangreb, krig, brand og 
oversvømmelse.  

Reklamation  

Spørgsmål eller klager kan sendes til: 

Forlaget Gladiator IVS Sturlasgade 

14 A, 1.  

2300 København S  

Mail: abonnement@forlagetgladiator.dk  

  
  


