Handelsbetingelser

Nedenfor finder du salgs- og leveringsbetingelserne for Sunrolls ApS.
Salgs- og leveringsbetingelserne er bindende for dig, og du bør derfor læse dem grundigt igennem, særligt
bestemmelserne vedrørende priser, leveringsbetingelser, ansvar for mangler og forsinkelse samt returret.

Hvis du har spørgsmål til nedenstående, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på
info@sunrolls.dk. Hvis du vil bestille en vare, bedes du læse disse salgs- og leveringsbetingelser.
Bemærk venligst at vi forbeholder os ret til løbende at opdatere vores salgs- og leveringsbetingelser.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Aftalen om salg og levering indgås mellem Sunrolls ApS og dig. Ordreafgivelse og indgåelse af en aftale
forudsætter, at du er fyldt 18 år. Varerne leveres til en adresse efter dit valg i Danmark. Forudsætningen
for at vi kan ekspedere din ordre er, at du med din ordreafgivelse samtidig accepterer:


Salgs- og leveringsbetingelser som oplyst på denne hjemmeside.



Priser som oplyst i tilsendt tilbud på mail.



At vi registrerer oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse med henblik
på at ekspedere din ordre.



At du betaler ved bankoverførsel til Den Danske Bank på Reg. nr. 3574 konto nr. 3362583349



At aftalen indgås i henhold til dansk lovgivning.

Ordrebekræftelse
Når vi modtager din ordre, sender vi dig en ordrebekræftelse via e-mail. En aftale er indgået, når du har
modtaget ordrebekræftelsen. Vi forbeholder os ret til at annullere ordren på trods af fremsendt
ordrebekræftelse, idet der mellem ordre og produktion kan forekomme at gardintypen du har bestilt er
udsolgt eller udgået af sortimentet. I dette tilfælde vil du blive kontaktet på mail, med tilbud om ændring
til anden gardintype. Vi vil behandle din ordre hurtigst muligt.

Normalt vil du modtage de bestilte varer inden for 14 arbejdsdage. Vores ordrebekræftelse vil være
betinget af, at din betaling godkendes.
Hvis du ikke modtager meddelelser fra os vedrørende ordrebekræftelsen, opfordrer vi dig til at kontakte os.

Vi ønsker at behandle din ordre hurtigt, men vi er ikke ansvarlige for forhold, der skyldes problemer eller
fejl i den elektroniske kommunikation.

Købesum og betaling
Du skal betale de til enhver tid vejledende priser, inklusiv moms, for varerne som oplyst i tilbud. Pris,
eventuelle gebyrer og den samlede købesum fremgår af ordrebekræftelsen.

Ansvar for mangler og forsinkelse
Vi påtager os alene ansvar for mangler og forsinkelse - herunder erstatningsansvar - efter Købelovens
ufravigelige regler. Vort erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde eller
forsinkede varer. Vi har gjort, hvad der er teknisk muligt for at gengive farverne naturtro, men vi må
tage forbehold for mulige afvigelser fra farvegengivelserne i denne onlineshop og produkternes fysiske
farve.

Ombytnings- og returret
Da alle varer er bestillingsvarer produceret efter mål, er købet ikke underlagt normale returret.
Hvis du alligevel ønsker at returnere varen, opkræves et gebyr på 650 DKR pr. gardin der returneres. Dette
gebyr dækker tilbagetagelsesomkostninger. I alle tilfælde skal varerne leveres retur i original, ubeskadiget
emballage. Eventuelle varer der returneres på efterkrav vil ikke blive modtaget. Du må gerne åbne
emballagen men ikke ødelægge den eller smide dele af den væk. Når du returnerer en vare, beder vi dig om
at have ulejlighed med at vedlægge dit ordrenummer samt navn og adresse således, at vi er klar over,
hvilken ordre der er tale om.

Dansk ret
Aftaler er underlagt dansk ret og danske domstole.

