
 

 
 

Vänligen läs våra allmänna villkor noggrant innan du använder tigerofsweden.com ("hemsida"). Du har 
möjlighet att se de allmänna villkoren i bifogad PDF ovan eller i drop-downmenyn nedan. 
 
Genom att använda och handla från vår hemsida samtycker du till villkoren som beskrivs nedan. Då 
villkoren uppdateras kontinuerligt (för att återspegla exempelvis teknikförändringar, vår affärsmodell, vårt 
systems förmågor eller relevanta lagar och regulatoriska krav), rekommenderar vi att du ser över denna 
sida regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar vi kan ha gjort gällande villkoren. 
 
 

 
Webbutiken är öppen 24 timmar om dygnet, med undantag för underhållsarbete. För din 
bekvämlighet strävar vi efter att utföra sådant arbete under nattetid. 
För att kunna handla på tigerofsweden.com måste du vara minst 18 år och inneha ett giltigt 
kreditkort som accepteras av oss. Du har rätt att informera oss om du ångrar ditt köp inom 14 
dagar. Ångerfristen börjar dagen efter leverans av din order. Du har rätt att ångra ditt köp utan att 
ange någon motivering, och ingen straffavgift tillkommer. 
Vänligen observera att vi endast tar emot beställningar från privatkonsumenter och du får inte 
lov att lägga beställningar för, eller på uppdrag av, ett företag. 
De lagar och garantier för köp av varor som gäller i ditt bosättningsland tillämpas för detta köp. 
För närvarande kan vi endast genomföra din beställning om leveransadressen är en hem- eller 
kontorsadress i något av de länder vi levererar till. Vidare levererar vi inte till postboxar. 
Vi kan neka eller annullera ett köp utan att ansvara för några skador eller kostnader i följande 
situationer. Vi kommer att meddela dig i förväg om en sådan åtgärd via e-mail för att försöka lösa 
problemet. Vi kommer också att återbetala alla aktuella betalningar som gjorts till oss utan avdrag: 
 

• Din betalningsinformation är felaktig eller inte verifierbar, eller så är du inte godkänd för 
kreditvärderingen; 

• Din beställning kan ha gjorts i bedrägliga syften, eller i samband med ett brott eller annan 
olaglig aktivitet; 

• Det uppstod ett oavsiktligt systemfel på webbplatsen; t.ex. ett betalningsfel etc.; 
• Vi har anledning att tro att du är minderårig och under 18 år; 
• Vi kan inte leverera till den adress du angivit. 

 
Genom att göra en beställning på vår webbplats godkänner du att köpa de valda produkterna 
enligt dessa villkor. Vi kan acceptera eller neka detta köp. Vi kan endast acceptera köp som görs 
via vår hemsida. Vi kan inte acceptera köp som görs via telefon, e-mail, brev eller fax. 
 
Vid vilken tidpunkt i beställningsprocessen är du bunden till ditt köp?  
 
Du är bunden till ditt köp i det ögonblick som du klickar på "Slutför Köp" och då en bekräftelse visas på 
din skärm. Se även "Returer, ångerrätt och reklamationer". Bekräftelsen som visas på din skärm är en 
automatisk bekräftelse som betyder att vi har mottagit ditt köp. Bekräftelsen innebär dock inte att vi har 



 

 
 

accepterat ditt köp, och vi förbehåller oss rätten att neka ditt köp efter att du mottagit den automatiska 
bekräftelsen. Om vi godkänner ditt köp får du ett e-mail från oss som bekräftar att vi har godkänt din 
beställning (orderbekräftelse). Avtalet mellan dig och oss kommer att gälla från den tidpunkt då 
orderbekräftelsen skickas. Om du råkat ange felaktig information när du gjorde din beställning, kan du 
kontakta oss så hjälper vi dig gärna. Se dock alltid till att granska ditt köp innan du slutför din beställning. 
Innan du slutför köpet har du möjlighet att själv redigera all din angivna information, såsom leverans- eller 
faktureringsadress, kreditkortsinformation, samt ändra eller ta bort varor i din varukorg.  

 
Avtalsspråk  
 
Avtalsspråket är Engelska. 

 
Tillgång till avtalet  
 
Vi arkiverar alla avtal, inklusive ditt köp samt orderbekräftelsen, och vi rekommenderar att även du sparar 
dessa eftersom dokumenten inte kommer att vara tillgängliga därefter. Se även "Spåra din beställning och 
se historik". 

 
Bedrägerikontroll  
 
För att skydda våra kunder och upprätthålla säkerheten när du handlar online förbehåller vi oss rätten att 
utföra verifieringskontroller av de uppgifter du lämnar när du gör en beställning. Denna typ av kontroller 
kan omfatta adress- och betalningsverifiering samt granskning av ditt köp för att förhindra bedrägeri. 

 

 
Vi accepterar följande betalningsmetoder: 
 

• VISA 

• MasterCard 

• Amex (Endast Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, 
Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) 

• Maestro (Endast Storbritannien och Kanada) 

• PayPal (Endast Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, 
Norge, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien) 

• iDeal (Endast Nederländerna) 

• Klarna / Invoice (Endast Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och 
Sverige) 

• VISA/Dankort (Endast Danmark) 

• MobilePay (endast Danmark) 
 

Vänligen observera att vi inte kan acceptera betalningsmetoder utöver de som anges ovan. Om du 
försöker att betala med en annan betalningsmetod kan vi inte hållas ansvariga för eventuell förlorad 
betalning eller andra skador som orsakats av din åtgärd. 
 

Verifieringsnummer kreditkort 
 
För att säkerställa din säkerhet och förhindra bedrägerier kommer du att bli ombedd att ange ditt korts 
verifieringsnummer (CVV) när du betalar med kreditkort. Du hittar det tresiffriga numret på baksidan av 
ditt kreditkort. Det visas vanligtvis till höger om ditt kreditkortsnummer. 



 

 
 

 
 
Om du gör din beställning med ett kreditkort kommer betalningen att dras från ditt bankkonto när din 
order har verifierats och dina beställda produkter lämnar vårt varulager för leverans. 
 
Om du gör din beställning med PayPal, bankbetalningar i realtid, iDeal eller ett betalkort kommer 
betalningen att dras från ditt konto när vi bekräftar din order. 
 
Om du gör din beställning med Klarna kommer din betalning att dras från ditt konto när du har betalat 
fakturan. 
 
Vänligen notera att din faktureringsadress måste överensstämma exakt med hur den är angiven hos din 
bank.  
 

 
Alla priser på produkter, leveransavgifter och andra tjänster inkluderar mervärdesskatt (moms). 
Fraktavgift tillkommer per beställning. Besök vår webbplats för information gällande avgifterna för ditt 
specifika land. Vi informerar dig alltid gällande det totala priset innan du gör din beställning, inklusive alla 
skatter, moms, samt andra avgifter såsom eventuella leveranskostnader. 
 
Om du är bosatt utanför EU och är berättigad till momsåterbetalning på ditt köp kommer vi att återbetala 
momsen för ditt köp, förutsatt att du skickar följande till oss (i) dokumentation om att din bostadsort är 
utanför EU, (ii) en kopia av din faktura komplett med de stämplar och bekräftelser, från 
tullmyndigheterna i exportlandet, som krävs enligt gällande regler vid tidpunkten för din begäran om 
återbetalning, och (iii) all annan dokumentation som kan krävas av myndigheterna i det land där du har 
gjort ditt köp. Dokumentationen ska skickas till kundservice i det land där du har gjort ditt köp. Vi kan 
avböja momsåterbetalningen om vi bedömer att de handlingar du har tillhandahållit inte uppfyller kraven. 
 
Priserna som visas på hemsidan är de som gäller vid köptillfället. Priserna kan komma att ändras utan 
föregående meddelande, däremot kommer ändringar inte att påverka beställningar som vi redan har 
accepterat. Vi strävar alltid efter att undvika informationsfel, men notera att prissättningsfel, typografiska 
fel och andra oriktigheter eller misstag kan förekomma då och då. Vi kommer att verifiera priser som en 
del av vår bekräftelseprocess. Om det korrekta priset är lägre än vårt angivna pris kommer du debiteras 
det lägsta beloppet. Om det korrekta priset är högre än det pris som anges på vår webbplats kommer vi att 
försöka kontakta dig. Om vi inte kan kontakta dig kommer vi att annullera ditt köp och meddela dig via e-
mail. 
 

 

Din leveransadress avgör vilken valuta du kommer att debiteras i. Vänligen observera att ändring av land 
för leverans kan påverka priset och leveranskostnaderna. Du kan betala i följande valutor nedan: 
 

• Kanadensiska dollar (CAD) 

• Danska Kronor (DKK) 

• Euro (EUR) 

• Norska Kronor (NOK) 

• Svenska Kronor (SEK) 

• Schweiziska franc (CHF) 

• Brittiska pund (GBP) 
 



 

 
 

Ordersäkerhet  
 
Vi använder säkerhetsprotokollet Security Socket Layer (SSL) som är ett av de säkraste systemen för 
onlinebeställningar. SSL möjliggör kryptering av din information såsom ditt namn, din adress, och 
kreditkortsuppgifter. Din information kommer att krypteras från det ögonblick du anger den, och din 
personliga information kommer inte att sparas på en offentlig server. Det betyder att information som 
skickas mellan dig och vår webbplats inte kan avläsas i händelse av att någon annan fångar upp den. SSL 
systemet tillhandahåller en autentisering som försäkrar din webbläsare att din data skickas till den rätta och 
säkra datorservern; en kryptering som kodar all data, så att endast den säkra servern kan läsa den; och en 
dataintegritet som kontrollerar att de överförda uppgifterna inte har ändrats. 

 

 
Vi levererar för närvarande till följande länder: 
 

• Belgien 
• Bulgarien 
• Cypern (förutom norra Cypern) 
• Danmark (förutom Färöarna och Grönland) 
• Estland 
• Finland (utom Åland) 
• Frankrike (förutom Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, 

Monaco, Saint Pierre, Wallis- och Futunaöarna och Nya Kaledonien) 
• Grekland (förutom Athos) 
• Kanada 
• Kroatien 
• Lettland 
• Litauen 
• Irland 
• Italien (förutom Campione d'Italia, Livigno, San Marino och Vatikanstaten) 
• Malta 
• Nederländerna (förutom Aruba och de relevanta områdena på (Nederländska) Antillerna) 
• Norge (förutom Svalbard) 
• Österrike (förutom Riezlern) 
• Polen 
• Portugal 
• Rumänien 
• Schweiz 
• Slovakien 
• Slovenien 
• Spanien (förutom Kanarieöarna, Ceuta och Melilla) 
• Storbritannien (förutom Isle of Man, Jersey och Guernsey) 
• Sverige 
• Tjeckien 
• Tyskland (förutom Helgoland och området Büsingen) 
• Ungern 

 

 



 

 
 

 
Om du bor i Sverige, Norge eller Finland och väljer standardleverans kommer din order att levereras av 
PostNord till ett utlämningsställe nära din adress. Du kommer att informeras om utlämningsstället via e-
mail eller sms när paketet är redo för avhämtning. Om du föredrar att få beställningen levererad direkt till 
din hemadress kan du välja expressleverans. Om du väljer expressleverans kommer din order att levereras 
av UPS. Om du bor i Danmark kommer din order som standard att levereras av PostNord till din 
hemadress. Ett leveransförsök kommer att göras. Om du inte är hemma vid leveranstillfället kan ordern 
istället hämtas på närmaste PostNord utlämningsställe. Du kommer att meddelas om utlämningsstället av 
PostNord via deras leveranssedel. Om du bor utanför Sverige, Norge, Finland och Danmark kommer din 
order att levereras via UPS till din hemadress. 
 
Om du bor i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Spanien eller Italien, och inte är hemma 
vid leveranstillfället kan ordern istället hämtas hos närmaste UPS utlämningsställe. Du kommer att 
meddelas om utlämningsstället av UPS via deras leveranssedel. Om du bor utanför de länder som nämns 
ovan kommer UPS att göra 3 leveransförsök. Om du missar samtliga leveranstillfällen kommer din order 
att returneras till oss. Kontaktinformation till UPS finns på www.ups.com, och du kan kontakta UPS 
direkt för att avtala gällande leveranstiden. Beställningar kommer att levereras måndag-fredag. Vänligen 
observera att vi inte levererar till postboxar. Alla leveranser måste undertecknas vid mottagandet, med 
undantag för om ett annat alternativ tillhandahålls av kuriren. Om beställningen levereras till ett 
utlämningsställe kommer ombudet att hålla paketet i 10 kalenderdagar innan det returneras till oss som 
olevererbart paket.  

 
Produktinspektion  
 
Vänligen observera att du bär risken för de produkter du har beställt efter att leveransen är genomförd. 
Acceptera inte försändelsen om förpackningen verkar vara skadad. Bortsett från dina rättigheter och 
rättsmedel enligt tvingande lag bär du ett ansvar att inspektera dina produkter för eventuella skador, samt 
att meddela oss och framföra eventuella klagomål.  
 
Vid leverans av defekta produkter, eller om ordern inte överensstämmer med din beställning, har du 
möjlighet att returnera den defekta produkten. Vi kommer att återbetala dig köpeskillingen samt alla 
leveranskostnader när vi har hanterat din retur. Du har även rätt att behålla den defekta produkten och 
begära rabatt på priset. 
 

 

Dina beställda produkter kommer att levereras måndag-fredag, och den exakta tiden för leverans varierar 
beroende på ditt leveransland. En beställning som har gjorts på en dansk helgdag kommer att behandlas 
nästkommande arbetsdag. 
 

Spåra din beställning och se orderhistorik  
 
När du har ett konto på tigerofsweden.com kan du spåra dina beställningar genom att besöka "Mitt 
konto" och klicka på "Mina beställningar". Där kan du se dina tidigare beställningar och statusen för din 
nuvarande beställning.  
 
Om du inte har ett konto vänligen kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att informera dig gällande din 
orderstatus. 
  

 



 

 
 

 
Ångerrätt 
 
Som privatkonsument (du handlar inte produkter för ett företags räkning) har du alltid rätt att ångra ditt 
köp inom 14 dagar. 

 
Ångerfrist  
 
Ångerfristen börjar vid mottagandet av produkten och löper ut 14 dagar senare. Vid uppdelade leveranser 
löper ångerfristen ut 14 dagar efter mottagandet av den sista produkten. 

 
Retur av julklappar 
 
Vi erbjuder förlängd returrätt på julklappar köpta mellan den 16e november och den 23e december. Du 
har möjlighet att returnera eller byta varan/varorna tom den 10e januari. Vänligen följ den normala ånger- 
och returprocessen om du vill returnera en julklapp och meddela oss om att du vill ångra köpet senast den 
10e januari. 

 
Hur utövar du din ångerrätt?  
 
Om du önskar ångra ditt köp måste du informera oss om detta innan ångerfristen löper ut. Du kan 
meddela oss via returetiketten, e-mail, eller annat medium som vi har tillgång till. Du kan använda 
ångerformuläret nedan men det är inte nödvändigt. 
 
Du måste returnera produkten till oss inom rimlig tid från det att meddelandet om önskad retur har 
skickats, dock senast 14 dagar från den dag då vi mottagit din önskan om retur. 
 
Se den medföljande Returguiden i din beställning för mer information.  
 
Du kan även utöva din ångerrätt utan att meddela oss i förväg om du inom 14-dagarsperioden överlämnar 
produkten till en postoperatör som åtagit sig uppdraget att vidarebefordra produkten till oss.  
 
Vidare kan du utöva din ångerrätt genom att avstå från att ta emot varan/varorna, eller genom att avstå 
från att hämta paketet hos postombudet etc. 

 
Utnyttjande av ångerrätt  
 
Om du utövar din ångerrätt kommer vi att återbetala inköpspriset för själva varan. Observera att vi inte 
kommer betala ersättning för leverans- och returkostnader. 
 
Vid ångrat köp och returer av en produkt som levererats till Schweiz återbetalas ej leverans- eller 
returkostnaderna, och vi kommer att dra av en returhanteringsavgift på CHF 30,00 för att täcka 
kostnaderna för vår hantering av returen och tullklarering. 
 
Återbetalning kommer att göras utan onödigt dröjsmål, senast tre (3) arbetsdagar efter vi har tagit emot 
din retur. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som användes för transaktionen, såvida du 
inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Oavsett betalningsmedel kommer inga avgifter för 
återbetalningen att tillkomma. En standardfraktkostnad kommer att dras vid tidpunkten för bearbetningen 
av återbetalningen för att täcka returkostnaden. 



 

 
 

 
Observera att returnerade artiklar måste vara i väsentligen samma skick som när de såldes. Du bär 
ansvaret för eventuellt försämrat värde av artiklarna som uppstått till följd av ovarsam hantering, eller 
hantering som inte är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper eller funktion. 
 
Returer och bytesrätt 
 
Varor kan returneras eller bytas inom 14 dagar efter leverans. Inom EU erbjuder vi byten utan extra 
kostnad. Observera att en standardfraktkostnad kommer att dras från det totala återbetalningsbeloppet 
som en avgift för returen. 
 

Retur av defekta produkter  
 
Vi arbetar hårt för att säkerställa att våra produkter är av högsta kvalitet och levereras till dig i perfekt 
skick. Om du upptäcker att en levererad produkt är skadad, felaktig, eller har eventuella avvikelser från din 
beställning har du möjlighet att returnera den defekta produkten. Vi kommer att återbetala dig 
köpeskillingen samt alla leveranskostnader så fort vi har hanterat din retur. Du har även rätt att behålla 
den defekta produkten och begära ett prisavdrag. Vänligen observera att produkter som är skadade till 
följd av slitage inte anses vara felaktiga.  
 
Vidare ska anspråk på defekt produkt göras omedelbart när du upptäcker felet. Meddelande om defekta 
produkter som ges inom två månader efter upptäckt fel eller skada anses vara inom tidsramen, dock kan 
en längre period gälla för vissa fall enligt lag. Vänligen kontakta oss så arrangerar vi upphämtning av 
produkten. Om du vill göra en annan beställning hjälper vi dig gärna.  
 
Kunder som omfattas av svensk lag har rätt att returnera produkten inom 36 månader.  
 
För kunder som omfattas av fransk lag gäller följande: 
 

• Garantin för eventuella dolda fel på de sålda varorna, gäller i två år efter upptäckten av felet. 

• Garantin enligt franska Civil Code innebär att du inom fem år från leveransdatumet för 
produkten, kan kräva att den levererade produkten är densamma som den beställda produkten. 

• Garantin enligt konsumentlagen, gäller i två år från leveransen av produkten. 
 

 
Vänligen observera att ett sådant anspråk kräver att du inte har använt produkterna på ett olämpligt sätt 
och att produkten inte är defekt som ett resultat av detta. 
 

Felaktiga artiklar  
 
Det kan förekomma att fel vara skickas för leverans. Om du råkat ut för detta ber vi uppriktigt om ursäkt.  
 
Vänligen kontakta vårt team på kundservice så kommer de att hjälpa dig med en ny beställning av rätt 
vara, samt arrangera upphämtning av den felaktiga produkten. 
 

 
När vi har tagit emot och behandlat ditt ärende får du din återbetalning. Vi strävar efter att behandla 
återbetalningen inom 3 dagar efter att vi mottagit det returnerade paketet, eller efter att vi fått ett kvitto på 
att du har returnerat paketet. Vi kommer att meddela dig via e-post att vi har tagit emot och behandlat ditt 
ärende. Från det att du får vårt e-postmeddelande tar det ytterligare 5-10 arbetsdagar innan återbetalningen 



 

 
 

når ditt konto. Observera att en standardfraktkostnad kommer att dras från det totala 
återbetalningsbeloppet som en avgift för returen. Hur lång tid det tar beror på vilken bank eller 
kortutgivare du har. Tyvärr ligger denna typ av eventuella förseningar utanför vår kontroll. Du kommer att 
återbetalas via samma betalningsmetod som köpet ursprungligen gjordes med. 

 
Vänligen kontakta oss om du har några frågor, funderingar eller klagomål relaterade till ditt köp. 
För din egen bekvämlighet besök vår Kundservice. 
 
För att kontakta oss per telefon, använd följande lokala nummer: 
  
Land Kundservice telefon 
Belgien 
Danmark 
Finland 
Frankrike 
Irland 
Kanada 
Nederländerna 
Norge 
Schweiz 
Spanien 
Storbritannien 
Sverige 
Tyskland 
Österrike 
Övriga Europa 
 

+32 2 880 39 34 
+45 89 88 44 77 
+358 9 315 84925 
+33 9 71 08 05 05 
+353 1 223 8857 
+1 (647) 952-6320 
+31 85 0013 444 
+47 21 95 41 31 
+41 61 539 10 02 
+34 902 848 188 
+44 20 3872 0616 
+46 10 888 70 20 
+49 800 000 6106 
+43 720 881748 
+46 18 800 81 26 

 

 
Tigerofsweden.com är vår officiella webshop. Den drivs av Tiger of Sweden Denmark A/S, som har 
följande organisationsnummer och kontaktuppgifter: 
 
Company reg. no. 38 75 30 29 
Bredgade 761 
1260 København K 
Denmark 
 
 

Vi strävar alltid efter att ha alla våra varor i lager. I händelse av att beställda varor är slut i lager förbehåller 
vi oss rätten att inte acceptera ditt köp. Du kommer då att informeras om detta via e-mail, och eventuella 
betalningar som redan behandlats kommer att återbetalas. De priser och erbjudanden som visas på 
hemsidan är giltiga vid den tidpunkt de inträffar, om inte andra specifika villkor anges på hemsidan. 
Prissättningsfel, typografiska fel, och andra oriktigheter eller misstag kan förekomma. Vi verifierar 
produktpriser som en del av vår bekräftelseprocess. Om det korrekta priset är lägre än vårt angivna pris 
kommer det lägsta beloppet att debiteras. Om det korrekta priset är högre än det pris som anges på vår 



 

 
 

hemsida kommer vi att försöka kontakta dig. Om vi inte lyckas kontakta dig kommer vi att annullera ditt 
köp och meddela dig via e-mail. 
 

Allt material på hemsidan tillhör Tiger of Sweden Denmark A/S eller våra leverantörer. Detta inkluderar 
material såsom, men är inte begränsat till, design, text, grafik, logotyper, video- och ljudklipp, bilder, 
knappikoner, källkodning och programvaror. Tiger of Sweden Denmark A/S eller våra leverantörer äger 
upphovsrätten till ovanstående, och materialet är skyddat av danska samt internationella 
upphovsrättslagar. Materialet på hemsidan får endast kopieras för ditt eget privata bruk. All annan 
användning av informationen och materialet på hemsidan, såsom reproduktion, modifiering, distribution, 
överföring, återpublicering, eller visning är strängt förbjuden. Med undantag för ditt eget privata bruk, får 
du därmed inte kopiera, visa, ladda ner, distribuera, ändra, modifiera, reproducera, återpublicera eller 
omformulera information, text, dokument eller annat material från hemsidan eller någon annan del av 
hemsidan utan uttryckligt medgivande från Tiger of Sweden Denmark A/S eller våra leverantörer. 
Varumärken, produktnamn, logotyper och titlar som förekommer på hemsidan är varumärken eller 
kännetecken som tillhör Tiger of Sweden Denmark A/S eller våra leverantörer. All reproduktion av 
sådana varumärken eller kännetecken utgör intrång i ägarens rättigheter och är strängt förbjudet, såvida 
det inte är för ditt eget privata bruk. 
 

Vi är endast skadeståndsskyldiga för skador som uppstått på grund av vårt brytande mot avtalsförpliktelser 
gentemot dig, eller i det fall vårt ansvar följer av tvingande lag. Om någon händelse på tigerofsweden.com 
har orsakat dig skada ska vi endast hållas ansvariga för; skador på Tiger of Sweden produkterna, rimliga 
och verifierbara kostnader som du ådragit dig för att ta reda på orsaken och omfattningen av skadorna till 
följd av vårt avtalsbrott eller ansvar enligt tillämpbar tvingande lag; samt rimliga och verifierbara kostnader 
för att förhindra och minska sådana skador. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstått 
av en tredje part till följd av användningen av våra produkter. Vi ska inte heller hållas ansvariga för din 
ovarsamma användning av någon av våra produkter. I den utsträckning som lagen tillåter, ska vi inte hållas 
ansvariga för eventuella skador som uppstått på grund av felaktig information på hemsidan. De 
begränsningar som nämns ovan gäller inte om du drabbas av skador till följd av vår grova vårdslöshet eller 
uppsåtliga handlande. Vi arbetar hårt för att respektera och skydda våra kunders personuppgifter även om 
vi inte helt kan garantera säkerheten för betalningar och information som överförs online. I den 
utsträckning det är tillåtet enligt lag ska vi inte hållas ansvariga för skador som uppkommit till följd av 
användningen av elektroniska interaktionsmedel, såsom, men inte begränsat till, skador som uppstår på 
grund av fel eller förseningar i leverans av kommunikation, avlyssning eller manipulation av tredje part 
eller av datorprogram och överföring av virus. 
 

Vi arbetar hårt för att undvika att fel på hemsidan förekommer, men information, text, bilder, grafik, 
video- och ljudklipp samt andra webbtjänster kan tillfälligt innehålla oriktigheter, vara ofullständiga eller 
felaktiga. I sådana händelser kan vi inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, i den utsträckning 
som lagen tillåter, såvida inte sådan skada är resultatet av vår grova vårdslöshet eller uppsåtliga handlande. 
 

Vi ska inte hållas ansvariga för användning av, eller något innehåll på webbplatser som vår webbplats 
tillhandahåller länkar till. Vi ska inte heller hållas ansvariga för användning av, eller innehåll på webbplatser 
som är länkade till denna webbplats. 



 

 
 

 
 
Utan att begränsa dina rättigheter som konsument enligt lagarna i ditt land, ska dessa villkor och alla 
tvister eller anspråk som uppstår härav, samt användning eller shopping på webbplatsen, styras av danska 
lagar. 

 
Vi förbehåller oss rätten att revidera och ändra villkoren över tid. Din beställning kommer att omfattas av 
de policyer och villkor som gäller vid tidpunkten när du beställer produkter från oss, såvida inte någon 
ändring av dessa policyer eller villkor krävs av lag eller statlig myndighet (i vilket fall det kommer att gälla 
för beställningar som tidigare gjorts av dig). Om vi ändrar våra policyer eller villkor efter att du har slutfört 
ditt köp, men innan vi skickar orderbekräftelsen till dig, kommer vi att meddela dig om detta. Om du inte 
informerar oss om att du accepterar dessa nya policyer eller villkor inom sju arbetsdagar kommer vi att 
annullera ditt köp och meddela dig via e-mail. 

 


