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Udsendt den 9. november 2018. 

 
OBS ! Vigtigt. 

Hvis du stadig vil modtage vort Nyhedsbrev fremover : 

 
Så klik her ! 

Vi er endelig kommet os ovenpå dette her nye GDPR fænomen, EU’s nye 
databeskyttelsesforordning. 
 
Selvom vi igennem mange år har holdt os til reglerne om tilmelding til vort 
Nyhedsbrev, ved at have dobbelt bekræftelse aktiv, så kan det ikke udelukkes at 
vi i tidernes morgen har fået nogen på listen, som ikke aktivt selv har bekræftet 
at de ønsker vort Nyhedsbrev tilsendt. 
I henhold til den nye Persondataforordning, så er vi nødt til at indhente en ny 
accept fra alle. 
Det betyder således også at alle der ikke positivt melder tilbage, vil blive slettet 
fra vores system for udsendelse af Nyhedsbreve.    . 
 
Så klik her ! 

Hvis du forsat vil modtage et Nyhedsbrev fra ALMs Vin Engros 
Vi har flere Nyheder, som vi gerne vil fortælle dig om. 

Alle der tilmelder sig, nye som tidligere tilmeldte vil have en flaske af vor mest 
solgte vin tilgode næste gang du besøger vort lager. Det er en Colle al Vento 
Lena Salice Salentino Riserva dop, værdi i Flensborg 49,38 dkk, vejl pris i 
Danmark 105 dkk. 
Medbring venligst den endelige bekræftelses Email, som modtages når 
endelig tilmelding er foretaget. 

 

Hvis du vælger at tilmelde dig igen, så husk at svare tilbage på den Email du 
efterfølgende får tilsendt ellers er du ikke endelig tilmeldt. 

Nogle kan have problemer med dette og årsagen er angiveligt at jeres Email 
program/app er sat op til ikke at tillade at klikke på den slags link. 

Vi kan anbefale 2 løsninger på dette: 



1. Kopiere linket ind i adressefeltet på browseren, så skulle det virke. (Tips vi har 
fået af en af vore kunder, tak) 
 
2. Besvar Bekræftelsesmailen, så den sendes til os igen, så vil vi sørge for at 
tilmeldingen afsluttes. Du vil så efterfølgende få den endelige bekræftelse på 
tilmeldingen tilsendt. 

 

Venlig hilsen 

Jørgen 
ALMs Vin Engros      

Tlf.: 21 42 79 81 

E-mail : vin@alms.dk 

www.alms.dk 

Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev eller 
nedenstående LINK: 

Tilmelding til Nyhedsbrevet fra ALMs Vin Engros 

 


