Betaling
Betales med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du
modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko, i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en Internet-butik, der
benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du
har en selvrisiko på 1200 DKK., når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.
De data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der
kan læse dem. Hverken MobileFit eller andre har mulighed for at læse dataene.
Beløbet trækkes først når din ordre afsendes fra MobileFit, og der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har
godkendt ved købet.
I MobileFit´s Internet-butik kan du betale med følgende betalingsmidler:
· Dankort
· VISA

Forsendelse
MobileFit sender din ordre via Postdanmark og på deres gældende betingelser.
Som udgangspunkt sender MobileFit ikke til udlandet, medmindre det koordineres særskilt (kontakt os på mail vedr.
spørgsmål hertil).
MobileFit afholder ikke udgifter ved retunering af ordre.

Fortrydelsesret
Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Som køber kan du fortryde et køb ved endten at
nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller ved at returnere varen til nedenstående
returadresse. Varen skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som du modtog den i. Bemærk, at du ikke må
tage varen i brug og derefter forvente at kunne returnere den. Du har som regel lov til at undersøge varen, og evt.
afprøve den, såfremt det ikke forringer varens værdi (varens eventuelle salgsemballage er en del af værdien). Dvs.
fortrydelsesretten bortfalder, hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart, at brugen formindsker varens
salgsværdi væsentligt.
Hvis du har købt varer via Internetbutikken hos os, har du som regel ret til at fortryde købet. Du skal bare returnere
varen til os senest 14 dage efter, du har modtaget den. Du kan returnere varen ved at sende den til følgende adresse:
MobileFit ApS
Kildebjerg Skovvej 62
8680 Ry
”Fortrydelse”
E-mail: info@mobilefit.dk
Når du fortryder et køb, overføres købesummen til din konto, som vi har registreret i forbindelse med dit køb. Ved
tilbagebetalingen fratrækker MobileFit porto udgifter jf. post Danmarks takster, som MobileFit har haft i forbindelse
med forsendelsen. Tilbagebetaling sker hurtigst muligt, efter at vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever
op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.

Reklamationsret
Der ydes to års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved
varens normale anvendelse.
Reklamationsretten bortfalder ved forkert anvendelse, slitage, uautoriseret reparation eller manglende vedligeholdelse.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er
ikke dækket af reklamationsretten. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af
varen, skal meddeles MobileFit inden for rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller
efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder MobileFit IKKE
returneringsomkostningerne.
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
MobileFit
Ådalsparken 56
6000 Kolding
”Reklamation”
E-mail: info@mobilefit.dk
Såfremt reklamationsretten benyttes, kan varerne desuden returneres til ovenstående adresse. Det er ikke et krav, men
ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse,
registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående
korrespondance mv.

Retningslinier for brugen af MobileFit´s produkter
Al træning med vores produkter sker på eget ansvar. MobilFit er ikke ansvalig overfor personskader eller andre
skader, som kan opstå i forbindelse med brugen af vores produkter.
Kontroller altid at produktet er forsvarligt fastgjort inden træning.
Kontroller altid produktet for synlige skader og defekter inden brug.
Max personbelastning på 150kg, ved træning med MobileFit´s produkter.
Udfør altid øvelserne korrekt og med den rigtige belastning for at undgå skader.

Børn
Børn under 10 år skal være under opsyn af en voksen, ved brugen af vores produkter.

Forbehold ved fejl og mangler
Vi forbeholder os retten til at anullere handlen, hvis der fra MobileFit´s side er sket en væsenlig fejl eller mangel.

Kontakt
Kontakt email: info@mobilfit.dk

God trænning :)

Med venlig hilsen MobileFit
	
  

