HANDELSBETINGELSER
PRISER
Alle de viste priser på websiden er danske kroner (DKK) og er inklusiv moms. Levering i Danmark er efter
almindelig sikker fragt og administrationsgebyr efter Post Danmarks regler. Levering til udlandet (inkl. Grønland og
Færøerne) tillægges ekstra gebyr fastsat efter Post Danmarks normale takster.
Der opkræves 30% depositium af købsprisen på alle pelsmodeller, inden afsendelsen kan finde sted.
BETALING
Transaktionsvalutaen der benyttes er DKK
LEVERING/FRAGT samt besøg i vores SHOWROOM
Leveringstiden afhænger af, om den/de pelsmodel/ler der bestilles, er på lager eller skal designes ud fra specifikke
ønsker. Ved bestilling af pelsmodeller, der haves på lager, er leveringstiden normalt fra 3-5 arbejdsdage. Der skal dog
tages forbehold for forsinkelser fra Post Danmark. Ønskes pelsen/e leveret til en bestemt dato kan dette aftales med
Jeannie Langvad (tilføj ønske i kommentarfeltet ved bestilling via websiden eller ring for yderligere information).
BESØG vores showroom
Ved fremmøde i showroomet kan pelsmodellerne købes med det samme så fremt de ønskede pelsmodeller haves på
lager.
RETURRET
MAGIC BY JEANNIE tilbyder 8 dages FULD RETURRET – undtaget specielbestilte størrelser af pelsmodeller.
De 8 dage gælder fra den dag du modtager varen, og vi skal have varen senest 8 dage herefter.
BYTTERET
MAGIC BY JEANNIE tilbyder 14 dages FULD BYTTERET – undtaget specielbestilte størrelser af pelsmodeller.
De 14 dage gælder fra den dag du modtager varen, og vi skal have varen senest 14 dage herefter.
Ved returnering af pelsen skal varen være i samme stand som ved modtagelsen.
Det er et krav til returnering af varen, at den sendes med registreret pakkepost. Forsendelsesomkostningerne forbundet
hermed returneres ikke.
Ved benyttelse af returret tilbagebetaler MAGIC BY JEANNIE det fulde beløb, dog eksklusiv fragtudgifter.
Når den returnerede pels er modtaget hos MAGIC BY JEANNIE, vil beløbet blive overført til din konto inden for 7 arbejdsdage.
Bemærk venligst at særligt bestilte varer, så som speciel syet størrelser, etc. ikke tages retur, da disse fremstilles specielt til
den enkelte kunde. Alle. Bemærk at alle køb ikke er “online-køb”.
Såfremt en vare afhentes og betaling sker i MAGIC BY JEANNIE’s showroom, er aftalen ikke omfattet af lovens regler om
fjernvaresalg, men er derimod omfattet af købelovens almindelige bestemmelser, hvorfor returret ikke kan gøres gældende. Indsigelser om eventuelle mangler skal da ske ved overdragelsen.
KVALITETSKONTROL
Jeg kontrollerer desuden alle pelse inden afsendelse. I tilfælde af defekt på pels kan det returneres til mig for ombytning. MAGIC BY JEANNIE gør opmærksom på, at alle designs/pelse er håndlavet og syet af den danske pelsdesigner
Jeannie Langvad.

KØBELOVENS ALMINDELIGE REGLER
30% depositium på specielbestilte størrelser af pelsmodeller eller specieldesign.
Hvor andet ikke er specificeret i nedenstående tekst følger vi købelovens almindelige regler.
Kontrakten er udformet og indgås på dansk og er ikke tilgængelig på vores webside, hvorfor du bør udskrive og
gemme ordrebekræftelsen. Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på
hjemmesiden, da disse kan være autoberegnet.

MANGLER OG REKLAMATION
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber give sælger besked indenfor rimelig tid.
Lider pelsen af en konstateret mangel, kan der foretages en af følgende: Manglen afhjælpes. Der kan foretages omlevering. Laves et passende afslag i købesummen. Købet kan ophæves hvis manglen er væsentlig. Sælger betaler porto
retur til sælgers lager. Varen skal returneres forsvarligt emballeret. Der kan ikke returneres pelse eller andre varer uden
forudgående aftale.
REKLAMATIONSRET
På alle pelse yder vi 14 dages reklamationsret. Man kan således reklamere over fejl eller mangler som var til stede, da
pelsen blev solgt. Bevisbyrden ligger ved køber efter de første 6 måneder jfr. købelovens § 83.
Sælger dækker ikke skader opstået ved fysisk misbrug samt slitage af pelsene.

