Handelsbetingelser

Generelle oplysninger
Lindved El A/S
Aktieselskab
CVR: 21729736
Lindvej 4, 7100 Vejle
kundeservice@lindvedel.dk
Tlf: 75851511

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Lindvedel.dk. Betingelserne
gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Lindvedel.dk.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Lindved el webshop anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle
bestillinger sendes med Post Danmark/GLS eller andet fragtfirma, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem
køber og Lindvedel.dk. Dette betyder at varene sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på
købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Der vil blive pålagt et gebyr ved levering
til ikke brofaste øer.

Service ydelse - pris kroner.
Afhentning i butik

0 ,-

Levering til kantsten (Over 1000,-) 0,Levering ( Under 999,-)

70,-

Levering inkl. opbæring

299,-

Levering til kantsten inkl. bortskaffelse

299,-

Levering inkl. opbæring og bortskaffelse

499,-

Levering med montering inkl. Opbæring(GÆLDER IKKE INTEGRERBAR PRODUKTER)

499,-

Levering med montering inkl. opbæring og bortskaffelse (GÆLDER IKKE INTEGRERBAR PRODUKTER)
Levering inkl. opbæring –Amerikanerskab 999,-

799,-

Bortskaffelse af amerikanerskab fra kantsten

899,-

Levering inkl. nedbæring og bortskaffelse – Amerikanerskab
Dørvending pr stk.

1.299,-

249,-

Forgæves kørsel (genlevering)

399,-

Montering:
I forbindelse med afgivelsen af din ordre, har du mulighed for at tilkøbe montering af din vare. Vi tilbyder
ikke montering af integrerbare produkter.

Fortrydelsesret på montering

Du har 14 dages fortrydelsesret, på dit køb af montering.

Fristen løber fra den dag, du modtager en ordrebekræftelse på dit køb. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret
før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at
fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din
fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte
din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde,
der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Meddelelsen kan gives ved at sende en mail til kundeservice@lindvedel.dk eller ringer til os på 75 85 15 11.
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du
kan også vælge at benytte vores returformular og sende den til os.

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at
arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog
være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den
dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en
sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion,
medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Lindvedel.dk, skal påberåbes hurtigtst muligt
og senest 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise,
hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til
Lindvedel.dk. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen
leveret. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres, byttes, afslag i købesummen. Undtagelsen til
denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for
Lindvedel.dk.
Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af
produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage
i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine
fragtomkostninger.
Varen sendes til:
Lindved El A/S
Lindevej 4
7100 Vejle

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Fortrydelsesret

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos lindvedel.dk
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i
fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som
leveres enkeltvis.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen
skal gives ved mail til kundeservice@lindvedel.dk eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din
meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om
dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at
du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne
modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballageVisse varer kan i kraft af
deres art ikke returneres med normal post.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er
nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord
prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig
brug.
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at
du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens
handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse,
som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder
leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform,
end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle
omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at
fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du
benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har
fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Lindved El A/S
Lindevej 4
7100 Vejle

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående
adresse.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Pris og betaling
I Lindvedel.dk har du mulighed for at betale med Dankort, Visakort, Visa Electron samt Mastercard.
Betaling via bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Beløbet hæves først på dit kort,
når varen afsendes.
Alle priser hos Lindvedel.dk - på web-adressen http://www.lindvedel.dk er inkl. moms, men ekskl.
porto/fragt.
Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmark"Carry On"(Fly) gældende
rater.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Lindved El A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Den dataansvarlige er lindvedel.dk.

Som registreret hos lindvedel.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til
indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og
henvendelse i forbindelse hermed rettes til: kundeservice@lindvedel.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice@lindvedel.dk. Hvis det ikke lykkes
os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor
er opfyldt.
Center For Klageløsning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby

www.forbrug.dk
Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online
klageportal her -http://ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret 19.01.2017

