
 

 

Handelsbetingelser 
GENERELLE OPLYSNINGER 

• Firmanavn: Nore 
• CVR-nr. :37801771 
• Adresse: Skårup Vesterløkke 13, DK-5881 Skårup 
• E-mailadresse: christina@nore.dk 
• Telefonnummer: +45 28 518 555 
• Etableringsår: 2016 

BETALING 
Du kan benytte nedenstående betalingsmåder i vores webshop. Betalingen vil blive trukket fra dit kort/konto så snart dine 
varer er afsendt. Alle priser på www.nore.dk er inkl. dansk moms på 25%. 

• Visa/Dankort 
• Visa 
• Visa Electron 
• MasterCard 
• Maestro 
• Danske Netbetaling 
• Paypal 
• Direkte bankoverførsel 

OBS! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. 

LEVERING 
Nore benytter sig af GLS til levering i Danmark. Vi sender varerne indenfor 24 timer efter bestilling. Vores vejledende 
leveringstid er 2-4 dage, og sker der ændringer i ordren/lageret/leveringen, sender vi dig en mail med 
nyt leveringstidspunkt. 

Alle leverancer i Danmark koster DKK 35,-. Ved køb over DKK 1000,- afholder Nore udgifterne for leverance. Ved 
leverancer til udlandet er prisen DKK 65,-. 

HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN (REKLAMATIONSRET) 
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Når du handler på www.nore.dk har du selvfølgelig 24 
måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i 
prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke 
er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Hvor hurtigt skal jeg reklamere? 
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to 
måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger 
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. 



Varen sendes til: 
Nore v/Christina Greve, Skårup Vesterløkke 13, DK-5881 Skårup 

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os 
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Brug gerne vores RMA skema  
(download her). Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for 
reklamationen. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes 
tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

HVIS DU FORTRYDER DIT KØB (FORTRYDELSESRET) 
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du; 

1. har modtaget din vare 
2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i 

én ordre, og som leveres enkeltvis 
3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, 

der består af flere partier eller dele 

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives 
via mail eller telefon. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din 
fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her 
(link til standardfortrydelsesformular). 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. 

Returnering 
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at 
fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du 
ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. Udgifterne 
for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 80,- DKK. 

Varens stand, når du sender den retur 
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, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, 
som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi 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. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en 
fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. 

Tilbagebetaling af købsbeløbet 
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som 
du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget 
fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden 
leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle 
omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne 
aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige 
transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har 
modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du fortryder 
købet, skal varen sendes til: Nore v/Christina Greve, Skårup Vesterløkke 13, DK-5881 Skårup. Du kan også fortryde 
købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale. 

Hvad skal jeg sende med tilbage? 
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores 
standardfortrydelsesformular. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. 

http://www.nore.dk/wp-content/uploads/2016/11/RMA-Skema.pdf
http://www.nore.dk/wp-content/uploads/2016/11/Standardfortrydelsesformular.pdf
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