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MEDLEMSPOLICY DIREKTRONIK 

1 MEDLEMSKAPSKRAV 

Medlemskapet är personligt och kommer registreras på din e-postadress när du registrerar dig på vår hemsida. Du 

måste vara minst 18 år gammal. Medlemskapet är gratis. 

Medlemskapsleverantören är det svenska företaget Direktronik AB, org.nr: 556281-9663. 

2 MEDLEMSSERVICE OCH FÖRDELAR 

När du har registrerat dig för att bli medlem kommer du att få följande tjänster 

Inbjudningar till speciella kampanjer: Du kommer att få information om våra speciella kampanjer, via e-post inklusive 

erbjudande om att bli först i kön till förmånliga erbjudanden och få tillgång till första release av vårt gratislager. 

Personlig service: Vi kan erbjuda dig anpassade tjänster baserat på dina tidigare inköp hos oss, och information 

om dina tidigare köp och förfrågningar. 

Profilerad marknadsföring: Vi kan erbjuda dig profilerade marknadsföringserbjudanden baserade på dina tidigare 

inköp hos oss. 

Information: Du kommer att få vårt nyhetsbrev som innehåller redaktionella artiklar avseende nya och gamla 

teknikområden samt information om Produkter som teknik-skiftar, ändrar konfiguration och faller ur sortimentet. 

3 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Direktronik AB behandlar dina personuppgifter och delar dina personuppgifter med tredje part för att kunna erbjuda 

dig medlemskapstjänsterna i enlighet med vår integritetspolicy för medlemmar, som du hittar här [***LÄNK***]. 

Genom att registrera dig för att bli medlem, bekräftar du att du har läst och förstått Direktronik AB:s integritetspolicy 

för medlemmar. 

4 AVREGISTRERA FRÅN UTSKICK 

Om du inte vill ta emot våra utskick kan du alltid logga in på ditt konto för att avbryta abonnemanget, eller följ avbryt 

prenumerationslänken i sidfoten. 

5 MEDLEMSKAPETS GILTIGHET OCH UPPSÄGNING 

Ditt medlemskap är giltigt tills vidare. Om du inte har gjort några inköp hos oss under 36 månader i följd, kommer 

ditt medlemsskap automatiskt att avbrytas och dina personuppgifter raderas i enlighet med vår integritetspolicy för 

medlemmar. Du kan också avbryta ditt medlemskap när som helst genom att kontakta info@direktronik.se 

Direktronik AB förbehåller sig rätten att när som helst avbryta ditt medlemskap om vi misstänker att medlemskapet 

missbrukas. 

6 ÄNDRINGAR I VILLKOREN 

Direktronik AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Vi meddelar dig i förväg om eventuella ändringar. 

7 KONTAKTINFORMATION 

Direktronik AB 

Konsul Johnsons väg 15 

149 45 Nynäshamn 

Telefon: 08 52 400 700 

E-post:  info@direktronik.se 


