
Handelsbetingelser 

 

Ingen abonnementer eller yderligere betalinger! 

Ved køb på de-light.dk er der ingen abonnementer, eller yderligere betalinger på nogen måde.  

Betaling  
De-light.dk modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, Discover, VISA Electron, 
Mastercard og JCB Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes, og kunden 
modtager sit tracking-link. 

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms. 

De-light.dk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med 
SSL (secure socket layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. 

Varen kan trackes.  

Reklamationsret  

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i 
materiale og/eller fabrikation.  

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet. 

De-light.dk dækker ikke returneringsomkostninger. 

Levering  
De-light.dk sender pakker ud alle hverdage, med ordre indgået inden kl. 12.00. Varen leveres 
indenfor 4-13 dage. Ved afsendelse bliver et tracking-link sendt til kunden enten pr. email eller 
sms alt efter hvilke oplysninger kunden giver ved betaling.  

Ved returnering  
Returneringer og reklamationer sendes til: 

AK-import 
att: De-light 
Nybogade 19 
8700 Horsens 



Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav. 

Refusion  
Hvis der er aftalt refusion, bedes I kontakte os via email: support@de-light.dk, så vi kan 
refundere beløbet. 

Fortrydelsesret  
der gives 30 dages fuld fortrydelsesret på varer købt i vores webshop.  
perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. 

Returneringsomkostninger skal du selv afholde. 

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 
dage efter returnere forsendelsen. 

Meddelelsen skal gives pr. mail på support@de-light.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt 
opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Varens stand, når du sender den retur.  
Produktet må ikke have været taget i brug, af hensyn til produktets næste ejer. Varen skal 
derfor returneres i uåbnet emballage.  

Yderligere information 
Produktet sendes fra vores internationale samarbejdspartner, så told kan i sjældne tilfælde 
pålægges produktets pris. De-light.dk dækker altid omkostningerne for importtold. 

AK-import 
CVR: XXXXXXXX 
Support@de-light.dk 
Nybogade 19, 8700 Horsens 


