
KJØPSBETINGELSER
Samtlige priser på våre produkter er inkl. MVA. 
Kunden betaler frakt etter posten sine satser.
Alle bestillinger over kr 2000,- sendes fraktfritt. Varene sendes som hovedregel i postoppkrav.

Gebyret for postoppkrav er for tiden kr 69,-
Ved bestilling under kr 2000,- kommer fraktkostnader i tillegg.
Ved uavhentede pakker med returfrakt, vil returkostnadene bli belastet kunden
Salg ut over postoppkrav vil være kontantsalg.

FORHÅNDSBETALING
For å spare penger og unngå oppkravsgebyret (kr69,-) kan du forhåndsbetale ved å sette inn fakrurabeløpet 
på konto 2801.12.58907. Kontakt oss på telefon 95 22 31 79 så sender vi deg en faktura på e-post.

I henhold til lov om forbrukerkjøp (angrefristloven), har privatkunder i Norge returrett innen 14 dager. Var-
ene må returneres i samme stand som utsendt. 
Ordrer som vi får inn vil normalt bli ekspedert senest første arbeidsdag etter mottatt ordre. 
I tilfelle forsinkelser i vår levering vil vi kontakte deg.
Hvis en vare ikke befi nner seg på lageret når du bestiller vil vi gi deg beskjed om når denne varen kan for-
ventes inn på lageret vårt igjen. 

Vi lagrer kun opplysninger om kundenavn, telefon og adresse samt hvilke varer som bestilles.
Disse opplysninger er kun til internt bruk for oss og vil bli behandlet fortrolig og ikke utlevert til andre ak-
tører i markedet. Vi vil heller ikke bruke denne informasjonen ved utsendelse av nyhetsbrev. 
Vi tar forbehold for prisendringer grunnet endring i betingelser fra våre leverandører.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil i produktbeskrivelsen eller pris.

Katalogen kan endres uten forvarsel, enten ved at produkter legges til eller fjernes. Sjekk alltid at du har 
siste versjon av katalogen før du bestiller. Ved å laste ned katalogen før du bestiller er du alltid sikret siste 
versjon. Hvilken versjon du har av kataloger en angitt på forsiden.

OM ANGREFRISTEN
Først og fremst gjelder lov om angrerett. Denne loven gjelder ved salg av varer og tjenester til 
forbrukere, når selgeren ellet tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved 
fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgsted.

Med fjernsalg mener loven salg som skjer uten at partene er tilstede på samme sted, samtidig. 
Salg utenfor fast salgsted kan typisk være varemesser, homeparty eller markedsdager.

For slike varemessesalg sier loven at prisen inkl. frakt og gebyr må være fra kr 300,- og oppover for at 
loven skal kunne anvendes på slike kjøp. Det er ingen nedre prisgrense for angrerett ved fjernhandel. Loven 
gir forbrukeren en angrefrist på 14 dager. Kjøper trenger ikke begrunne hvorfor hun ønsker å levere varen 
tilbake.

Når du kjøper varer av oss vil du få med et eget standard angreskjema som gir opplysninger om angreretten. 
Ved kjøp på Internett er det kjøper som skal betale returkostnadene.

Vi gjør oppmerksom på at angreretten ikke gjelder for varer som ikke kan leveres tilbake i samme stand og 
mengde som levert. Kjøper kan heller ikke bryte forseglingen på varen som i vårt tilfelle vil være de for-
skjellige posene eller eskene produktet er pakket inn i.


