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Generelt 

Abonnementsbetingelserne kan til enhver tid ændres af Luthersk Missions 

ekspedition eller redaktionerne for det enkelte blad. 

Betaling 

Abonnementer betales via Betalingsservice, MobilePay Subscription, kreditkort eller 

indbetalingskort. Ved betaling med indbetalingskort tillægges et gebyr. 

Betalingstermin 

Betaling sker ved oprettelse af abonnementet og efterfølgende én gang årligt pr. 1. 

februar. 

Levering 

Tro & Mission og Budskabet leveres af Bladkompagniet eller PostNord. Som 

abonnent i Danmark kan du forvente, at det fysiske blad leveres på udgivelsesdagen 

eller senest 4 dage herefter. 

Reklamation 

Ved udeblivelse af det fysisk blad, kontaktes LM’s sekretariat på dlm@dlm.dk eller 

4820 7660. Den elektroniske udgave kan tilgås på www.dlm.dk kode fremsendes i 

mail (koden fremgår også af kolofonen i det fysiske blad). 

Flytning 

Tro & Mission og Budskabet kan leveres til alle adresser i Danmark, og 

abonnementet kan flyttes for både kortere og længere perioder. Adresseændringer 

bedes meddelt til LM’s sekretariat på dlm@dlm.dk eller 4820 7660.  
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Abonnementspriser 

Der tages forbehold for eventuelle prisstigninger.  

Gaveabonnement 

Det er muligt at bestille Tro & Mission og Budskabet som gaveabonnement. Betaling 

for første år sker ved bestilling af gavegiver. Efterfølgende år betales af modtager 

indtil abonnementet opsiges.    

Gaveabonnement for mere end et år kan aftales ved henvendelse til LM’s 

sekretariat på dlm@dlm.dk eller 4820 7660. 

Opsigelse 

Et abonnement på Tro & Mission eller Budskabet løber til det bliver opsagt.  

Fortrydelse 

Du kan uden begrundelse fortryde oprettelse af abonnement inden 14 dage fra 

oprettelse ved henvendelse til LM’s sekretariat på dlm@dlm.dk eller 4820 7660.  

Behandling af personlige oplysninger 

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og 

til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte LM’s sekretariat på dlm@dlm.dk eller 

4820 7660. Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, 

betalinger og eventuel deltagelse i konkurrencer samt til information og 

markedsføring via telefon, post, e-mail og sms i det omfang, lovgivningen giver 

mulighed for det.  

Betalingsserviceaftaler og MobilePay Subscription-aftaler gemmes hos Luthersk 

Mission, så længe de er aktive hos udbyderen. Ønskes en betalingsaftale slettet, skal 

det ske i den respektive bank eller hos MobilePay. Betalingsaftaler indeholder ingen 

personfølsomme oplysninger. 

For yderlige oplysninger læs LM privatlivspolitik. 
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