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1. Betalning 

 
a. Att skapa ett företagskonto är kostnadsfritt. 
b. Information om aktuella produkter och priser finns på Jobbportalen.  
c. Betalning av annonser sker via faktura som skickas till företagets angivna 

faktureringsadress/e-postadress för fakturering. 
d. Då DataTjej är en momsbefriad ideell förening tillkommer ingen moms på produkt 

priserna.  
e. Om annonsören väljer att avsluta en annons innan betalperioden gått ut så kommer 

ingen ersättning att betalas ut för den resterande perioden. 
f. DataTjej tar inte emot några reklamationer på annonser. 
g. Eventuella driftproblem hos DataTjej som kan medföra att den betalda 

annonsperioden inte uppfylls kommer att ersättas av ytterligare exponering av 
annonsen, motsvarande den förlorade tiden. DataTjej ersätter inte fakturerade 
beloppet. 

h. Samarbetsavtal och erbjudanden för mängdköp grundar sig på aktuell prislista för 
DataTjejs Jobbportal.  

i. Den normala kreditperioden för jobbannonser är netto kontant 10 dagar från 
fakturadatum. Om förfallodatumet överskrids förbehåller sig DataTjej rätten att kräva 
en förseningsavgift och en dröjsmålsränta utgår med 12,5 %. 

j. Vid eventuell försenad betalning kommer annonsperioden att pausas och annonsen 
kommer ej vara synlig på portalen tills dess att fakturan är betald. När DataTjej 
mottagit betalning kommer annonsen åter att synas på portalen.  

k. Eventuella rabattkoder måste anges vid annonsköpet.   
 
2. Annonsvillkor 

 
a. Annonser som publiceras på Jobbportalen ska vara riktad mot DataTjejs 

medlemmar. 
b. Annonsen får på inget sätt vara diskriminerande mot DataTjejs medlemmar. 
c. Annonsen ska vara relevant inom IT. 
d. Annonsen är online under den valda annonsperioden. Mer om information om 

produkterna finns på Jobbportalen.  
e. På DataTjejs Jobbportal upptas bara annonser med erbjudande om lediga tjänster, 

kommande tjänster, tjänster som erbjuder anställning, internships, praktik, 
examensarbete eller ideellt arbete. Tjänster som innehar tidsperioder som heltid, 
deltid, extrajobb, sommarjobb.  
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f. DataTjej förbehåller sig rätten att radera annonser som strider mot tillämpliga lagar 
och bestämmelser, eller mot DataTjejs villkor. Ingen ersättning betalas ut till 
företaget för den betalda annonsperioden vid raderandet av annons.  

g. DataTjej förbehåller sig rätten att ändra en annonsdesign eller jobbannons om 
teknisk hänsyn kräver det, eller om jobbannonsen inte följer gällande lagar och 
bestämmelser eller DataTjejs villkor. 

 
 
3. Kontaktuppgifter 

 
Kontakta oss om du har frågor om Annonsörvillkoren eller Jobbportalen 
Vi nås via e-post kontakt@datatjej.se eller via vår hemsida www.datatjej.se. 
 

 


