e-shop Handelsbetingelser
Bestilling – Vælg dine varer og skriv antal.
Vælg indkøbskurv i højre hjørne for at afslutte ordren. Accepter handelsbetingelserne.
Klik på Til betalingsvindue. Udfør betaling.

Reklamation – I tilfælde af fejl på varen – se
SAWOs Generelle Salgs- og leveringsbetingelser. Reglerne vedrørende reklamation er fastsat i købeloven.

Du modtager indenfor kort tid en ordrebekræftelse.

Personoplysninger – SAWO A/S behandler
personoplysninger i overensstemmelse med
EU's databeskyttelsesforordning.

Priser – Alle priser på SAWOs e-shop vises eksklusiv moms
Leverance – Varen sendes snarest muligt efter
modtagelse af ordren. Hvis varen ikke er på
lager, sender vi dig en mail eller kontakter dig
pr. telefon.
Fragt – Omkostninger forbundet med levering
er min. 50 kr. i Danmark, derudover regnes
fragt efter vægt og omfang. Den bestilte vare
kan afhentes efter aftale.
Betaling – Det kort, som blev anvendt ved købet, debiteres, når produktet sendes til kortholderen.
SAWO E-shop tager imod Dankort, Visa og Masterkort. Der opkræves ikke gebyr ved betaling.
Afbestilling – Hvis du ønsker at afbestille en
vare, kan den afbestilles indtil afsendelsestidspunktet. Afbestilling mailes til
parts@sawo.dk.
Fortrydelsesret – Fortrydelsesretten gælder i
14 dage fra køberens modtagelse af varen.
Hvis du vil fortryde købet, skal du returnere
varen i samme stand som modtaget, så refunderer vi det beløb, du har betalt for varen. Køberen betaler for returneringen.

Du har ret til indsigt i hvilke oplysninger SAWO
ligger inde med og på forlangende få udleveret en kopi af alle de personoplysninger der er
registreret, herunder efterfølgende at få berigtiget/slette eventuelle urigtige data.
Du har ret til at gøre indsigelse imod at oplysningerne anvendes til direkte markedsføring.
Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre
virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre.
Kortoplysninger - Når du handler hos SAWO
A/S behandles kortoplysningerne af
PSAM/Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort/Visa og MasterCard.
Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

Oplysninger om forretningen
SAWO A/S – CVR 5700 8113

Kontaktoplysninger
Industrimarken 1
DK-9530 Støvring
Tlf. +45 7010 0766
Mail sawo@sawo.dk

Reklamationsret – Du har 2 års reklamationsret jf. købeloven for private. For virksomheder med CVR nr. er der 1 års reklamationsret.
Reklamationsretten løber fra varens levering
til dig.

Ovennævnte handelsbetingelser er gældende fra og med juli 2018. SAWO A/S forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående varsel.

