Genito A/S og sprogvarianter administreres og vedligeholdes af:
Genito A/S
Vestergade 30
8860 Ulstrup
CVR-nr.: 21011401

Du opfordres til at læse betingelserne omhyggeligt igennem inden brug af websiden. Ved at bruge
denne webside accepterer du samtidig vores handelsbetingelser.

1.Betaling i DKK vil ske ved overførsel til vores bankkonto:
Jyske Bank
Reg.nr.: 7845
Konto nr.: 000 1252692
IBAN: DK3878450001252692
SWIFT: JYBADKKK

2.Betaling i Euro vil ske ved overførsel til vores bankkonto:
SYDBANK IBAN: DE 712 151 060 010 002 440 30
SWIFT: SYBK De22

3. LEVERING
Vi bestræber os på, at sende din ordre så hurtigt som muligt indenfor få dage og du vil modtage en
ordrebekræftelse med leveringsdatoen på mail.
Vi tager forbehold for udsolgte varer, trykfejl, leveranceændringer fra vores leverandører samt forsinkelser og fragtpriser, vi ikke kan kontrollere.

OBS! Hvis du vælger, at pakken må stilles på din adresse, foregår det på eget ansvar. Hvis
pakken forsvinder fra adressen, efter at denne er stillet korrekt, ydes der ingen erstatning
fra vores side.

Vi forbeholder os ret til at vælge en anden leveringsmetode, såfremt vi vurderer at den valgte leveringsmetode er uhensigtsmæssig, f.eks. fordi pakken er for stor. Hvis det betyder øgede omkostninger for dig, så kontakter vi dig naturligvis først.

Levering kan ske alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 og det er ikke muligt på forhånd at aftale
et bestemt tidsinterval for levering.

Såfremt der ikke er nogen hjemme til at tage imod pakken, eller pakken ikke kan stilles på adressen, tager fragtmanden pakken med igen. For at aftale en ny leveringsdato skal du kontakte Genito
A/S på Tlf. +45 61 26 25 21 / E-MAIL: ma@genito.dk, den 2. forsendelse af fragtomkostninger vil
du som kunde stå til ansvar for.

Levering til tiden
Genito A/S gør alt for, at du skal modtage din pakke til tiden. Vi kan dog ikke drages til ansvar for
forsinkelser hos transportørerne.

Vi gør opmærksom på, at alle vores leveringstider er inden for hverdage.

LAND
DANMARK
SVERIGE
NORGE
FRANKRIG
SCHWEIZ
ØSTRIG
TYSKLAND
HOLLAND
BELGIEN
IRLAND
LUXEMBOURG
ISLAND
POLEN
TJEKKIET
ITALIEN
SPANIEN
ØVRIGE LANDE

0-30kg
135,00 dkk
20,20 euro
27,30 euro
24,24 euro
29,50 euro
29,50 euro
23,00 euro
29,50 euro
29,50 euro
37,00 euro
29,50 euro
83,02 euro
24,24 euro
42,16 euro
24,10 euro
42,00 euro
FORSPØRGE OM PRIS

4. RETURNERING AF VARE
Du skal sende en kopi af faktura sammen med varen senest 5 dage efter du har meddelt os, at du
ønsker at returnere. I forbindelse med varens returforsendelse bærer I risikoen for varen under
transport til Genito A/S.

*For retur vare vil der være en omkostning til håndtering og ny emballage af varen på 83,50 kr. +
Fragtomkostninger.

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har været brugt eller er beskadiget, betragter vi den som en defekt vare, som ikke kan
returneres. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Retur varen sendes til:
Genito A/S
Vestergade 30
8860 Ulstrup

Vi ser frem til et godt samarbejde og tak fordi du valgte Genito A/S som din leverandør.

Med venlig hilsen

Genito A/S

