
   
 

1 
 

Handelsbetingelser hos MiWire ApS 
 
Ved siden af de generelle handelsbetingelser findes særlige betingelser for RouDem delbetaling + abonne-

ment, data abonnement og installation.  
 

Generelle oplysninger 

MiWire ApS 

Diplomvej 381, st. 

2800 Kongens Lyngby 

CVR nr.: DK38139029 

Telefon: +45 82 820 820 

E-mail: info@miwire.net 

 

Anvendelse 

Disse handelsbetingelser gælder for alle produkter, der bliver solgt under miwire.net, miwire.dk og mi-

wire.de domænet af MiWire ApS. 

 

Persondatapolitik 

MiWire ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som registreres om køber. 

 

Med henblik på at gennemføre købet og leveringen, gemmer og behandler MiWire ApS kun de oplysninger, 

der er nødvendige, herunder til at sende foreløbig bekræftelse på ordre og fremsendelse af de bestilte pro-

dukter. Dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Til brug for support og løbende monitorering 

af driftssikkerhed behandler MiWire ApS foruden disse oplysninger også varens identifikationsnummer 

samt digital kommunikation fra RouDem om celle, drift og dataforbrug. 

 

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, med undtagelse af fragtfirmaet i forbindelse med afsen-

delse af postpakker, så de kan levere dine pakker, og så du kan modtage leveringsoplysninger, herunder 

track-and-trace. Dine oplysninger sælges ikke til tredjemand.  

 

Såfremt du giver dit samtykke hertil, behandler MiWire ApS dine kontakt- og købsoplysninger til markeds-

føringsformål. 

 

Som registreret hos MiWire ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen - med undtagelse 

af registrering af eventuelle oplysninger som MiWire ApS har en lovmæssig forpligtelse til at holde i en be-

stemt periode. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Henvendelse i for-

bindelse hermed rettes til info@miwire.net. 

 

Personoplysningerne registreres hos MiWire ApS og opbevares fortroligt og sikkert i fem år, hvorefter op-

lysningerne slettes. 

Priser 

Hos MiWire ApS tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret 

til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages samtidig forbehold for udsolgte varer. 
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Betaling 

MiWire ApS modtager betaling med VISA, Mastercard, Maestro, American Express og PayPal. Betalingen vil 

først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK og inkl. moms. Der tages forbehold 

for prisfejl og udsolgte/udgåede varer. 

 

Levering 

Der sendes til hele Danmark. Varer vil blive leveret på leveringsadressen eller pakkeshop, der angives ved 

bestillingen medmindre andet er aftalt.  

Vi er ikke forpligtet til at levere ud over Danmarks grænser (gælder også Færøerne og Grønland). Dine varer 

sendes med PostNord. Ved særlig lejlighed kan der arrangeres levering til udlandet.  

OBS: Hvis der ikke er plads på udleveringsstedet, vil din pakke blive flyttet til nærmeste udleveringssted, 

hvilket du får besked om. Opstår der problemer, kontakt da kundeservice. 

Der leveres varer alle ugens hverdage. Din ordre vil blive leveret 2-5 hverdage efter bestillingen og betalin-

gen er godkendt. 

 

Reklamationsret 

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale 

og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af 

den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af pro-

duktet/ydelsen. Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget manglen/fejlen. MiWire ApS vil 

dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang. 

 

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal varen sendes til: 

MiWire ApS 

Diplomvej 381, st. 

2800 Kongens Lyngby 

Danmark 

 

Refusion 

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonr., så det af-

talte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da 

det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen. Refusionen kan 

også ske via det betalingskort/ den betalingsform, der har foretaget købet, hvis ikke betalingskortet er udlø-

bet eller betalingen forældet. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-

beløbet. Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden 

da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. 

 

Fortrydelsesret 

Der gives 30 dages fuld fortrydelsesret på varer købt i vores. Perioden regnes fra den dag; 

• Hvor du modtager ordren. 

• Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, be-

stilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange. 

• Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af va-

rer, der består af flere partier/dele. 

• Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en be-

stemt periode. 
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Fortrydelsen skal anmeldes til MiWire ApS senest 30 dage efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 

dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på order@miwire.net eller pr. telefon 

+45 82 820 820. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydel-

sesret f.eks. ved at udfylde en fortrydelsesretformular.  

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse 

herom. 

 

Varer undtaget fortrydelsesretten 

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten: 

• Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt 

præg. F.eks. varer konfigureret særligt til ordren. 

• Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at 

blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen. 

• Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering. 

• Varer, hvor plomberingen er brudt. 

• Udførte tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgå-

ende udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen 

er fuldt udført. 

• Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt 

med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende 

dermed mister sin fortrydelsesret. 

• Varer, der forringes eller forældes hurtigt. 

 

Returnering 

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din 

fortrydelsesret. Når du returnerer, er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge 

en kopi af ordrebekræftelsen eller følgesedlen i pakken.  

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, vi har modtaget den retur. 

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. 

 

Varens stand ved returnering 

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er 

nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. 

 

Hvis varen er prøvet udover, det der ovenfor beskrives, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved 

fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige 

værdi på modtagelsestidspunktet af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså af-

prøve varen uden egentlig at tage den i brug. 

 

Klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldbo-

den 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. 

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online kla-

geplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Angiver du en klage her, skal du 

oplyse vores E-mail adresse: info@miwire.net 

 

mailto:order@miwire.net
https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Ansvar og ansvarsbegrænsninger 

MiWire ApS’s ansvar er beløbsmæssigt begrænset til fakturaværdien af det solgte produkt. MiWire ApS er i 

intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab eller avancetab, som lides i tilfælde af mangler 

eller forsinkelse. 

 

Det skal uden ugrundet ophold skriftligt meddeles MiWire ApS, såfremt der er opstået en produktansvars-

skade, eller der er fare for, at en sådan skade vil indtræde. 

 

I tilfælde af force majeure fritages MiWire ApS for ethvert ansvar og er berettiget til, uden ansvar over for 

køber, at annullere det pågældende salg helt eller delvist. I tilfælde af force majeure forbeholder sælger sig 

ret til at udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fast-

satte leveringsfrist. 

 

Force majeure foreligger blandt andet, hvis sælger eller sælgers underleverandør og/eller transportør for-

hindres i at opfylde aftalen som følge af krig, oprør, terror, offentlige restriktioner, import- eller eksportfor-

bud, strejke eller anden arbejdskonflikt, naturkatastrofer, eller lignende, som ikke burde være forudset af 

sælger på tidspunktet for aftalens indgåelse. Force majeure foreligger endvidere, hvis levering forhindres 

eller gøres uforholdsmæssig bekostelig på grund af sælgers underleverandørs forhold eller manglende leve-

ring fra sælgers underleverandør. 
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Fortrydelsesformular 
 

MiWire ApS 

Diplomvej 381, st. 

2800 Kongens Lyngby 

info@miwire.net 

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale 

om følgende varer/tjenesteydelser: 

 
 
 

 

Bestilt d.      Modtaget d.  
 

 

Køberens navn:  
 

Køberens adresse:  
 
 

 

Købers underskrift: (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 

 

____________________________________________________ 

 

 

Dato:  
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