Salgs & leveringsbetingelser, B&S Webshop
Forsendelse
Alle ordre sendes med PostDanmark efter gældende forsendelses gebyr, som oplyses ved bestilling.
Leveringstid er normalt 1-2 hverdage for lagervarer.
Modtages din bestilling ikke indenfor 3 hverdag, efter din modtagelse af ordrebekræftelse, skal du straks
kontakte B&S Webshop herom.
Priser
Alle priser er inkl. moms og angivet i DKK (Danske Kroner).
Reklamationsret
Du har som kunde selvfølgelig ret til at reklamere og over en vare, der har fejl eller mangler, som var til
stede, da varen blev modtaget.
Ønsker du som kunde at reklamere skal dette i udgangspunktet ske indenfor 8 dage efter at en fejl eller
mangel ved en vare er opdaget, eller burde være opdaget. Vær derfor omhyggelig med at efterse dine varer
straks ved modtagelsen.
Fortrydelsesret
Du har som kunde 14 dages fortrydelsesret, når dine varer bestilles via B&S Webshop. Der skal medsendes
kopi af faktura for at kreditering kan finde sted. Det er en forudsætning at varen returneres i originalpakning
i ubeskadiget stand.
Beløbet tilbagebetales til forbrugeren inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.
Varen skal være i original emballage og i samme stand, som ved modtagelsen.
Porto- eller fragtomkostningerne i forbindelse med returnering af varer påhviler forbrugeren.
Ordrebekræftelse & faktura
Så snart vi modtager din ordre og betaling for denne, modtager du en bekræftelse via e-mail med dit
ordrenummer og samlet beløb. Ordrer ekspederes hurtigst muligt i den rækkefølge, vi modtager dem.
Faktura/kvittering er vedlagt varen ved modtagelse.
Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som pris, farver mv. samt udsolgte varer.
Betaling
Du kan vælge imellem følgende betalingsmåder:
Dankort, Visakort, Mastercard
Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
MobilePay – My Shop 12909 – husk at påfører dit ordrenummer.
Payment out site Denmark
SWIFT-CODE: NDEADKKK
IBAN-NO: DK1320004374517312
B&S krypterer alle dine kortoplysninger, det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer
eller andre informationer under transaktionen med Nets.
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