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Handelsbetingelser 

Produktinformation 
På worldofdanishdesign.com oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere 
oplysninger, spørgsmål eller besigtigelse kan vi kontaktes på tlf. nr. 2221 4686 eller på 
mail: info@worldofdanishdesign.com.  

Priser 
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor 
forekomme prisændringer. Der gøres opmærksom på, at nogle varer sælges under 
brugtmomsordningen, hvorfor der ikke kan fratrækkes moms. Alle nye varer sælges under 
den almindelige momsordning og de angivne priser er der inklusive 25% moms. 

Betaling 
Betaling af varerne sker ved afhentning, levering eller ved en overførsel. Betalingerne skal 
altid falde inden varerne udleveres. Vi modtager Dankort, Visa Dankort og Visa 
MasterCard. 
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: 
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår 
risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige 
forhold, til køber. 

Reklamation 
World of Danish Design yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på 
fabrikations- og materialefejl (mangler) på alle nye varer. Reklamationsretten dækker ikke 
fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe 
vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til World of 
Danish Design i forbindelse med anvendelse af reklamationen. 
Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. 
Der gøres opmærksom på, at varer som er købt under brugtmomsordningen, ikke er 
omfattet af ovennævnte reklamationsret. 

Fortrydelsesret private 
Meddeler køber World of Danish Design, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter 

levering, tilbagebetaler World of Danish Design det modtagne beløb. Ved returnering 

bedes du sikre, at varen kommer retur i samme stand som den er modtaget. Køber skal 
sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst 
tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få 

tilbagebetalt varens pris.  Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af 

forsendelsen. 

Fortrydelsesret virksomheder 
Varer solgt til virksomheder tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnereing af 
varer/annullering ske ved forudgående skriftlig aftale. World of Danish Design forbeholder 
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sig ret til, ved returnering af varer/annullering af ordrer, at foretage et returneringsgebyr på 
25% af fakturaværdien. Varerne krediteres til gældende dagspriser. Specialbestillinger kan 
ikke annulleres/fortrydes, ej heller hvis der er tale om forsinkelse af levering som World of 
Danish Design ikke har indflydelse på. 

Forbehold for ændringer 
World of Danish Design forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og 
betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig 
orienteret om der er sket ændringer. 

Leveringstider 
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 2-5 
arbejdsdage. 

Misbrug 
Misbrug af worldofdanishdesign.com kan medføre til politianmeldelse. 

Cookies 
På worldofdanishdesign.com anvendes cookies med det formål at optimere websitet og 
dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver 
tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. 

Logstatistik 
Vi bruger en logstatistik på worldofdanishdesign.com hvilket betyder, at et statistik-system 
opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, 
hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun 
med det formål, at optimere worldofdanishdesign.com 

Levering (indland) 
Når du handler hos worldofdanishdesign.dk har du flere muligheder mht. afhentning eller 
levering af varen/varerne. 

- Afhentning af varer kan ske på vores adresse efter aftale. 

- Levering af varer sker med enten fragtmand eller vores egen chauffør inden for 2-5 
hverdage. 

Levering (udland) 
World of Danish Design leverer principielt over hele verden. Vi forbeholder os dog retten til 
at afvise udenlandske ordrer, såfremt risici eller omkostninger er uforholdsmæssigt store. 

Fragten står køber selv for, men vi kan med fordel anbefale vores faste leverandør, som 
kan fragte varen trygt hjem til dig. Kontakt os herfor på enten mail: 
info@worldofdanishdesign.com eller på telefon nr. 22 21 46 86.  
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Moms 
Bestiller du fra et ikke-EU-land, er varerne momsfrie, dvs. du kan trække 20% fra alle 
priserne, med undtagelse af brugte varer, som hører under de særlige regler for 
"brugtmomsordningen". 

Dog skal du være opmærksom på, at eventuel moms fra dit eget land tillægges varerne, 
inden de udleveres til dig, ligesom at du kan blive opkrævet told. 

 


