Handelsbetingelser
Generelle oplysninger
Træfork
CVR-nr. 39914085
Skjoldsbjergvej 23, 8464 Galten
Kontakt@traefork.dk
+45 42 70 00 80

Betaling
VISA, Mastercard, Maestro, ViaBill, Mobilepay, PayPal & bankoverførsel.

Vi tager ikke kortgebyrer.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
Ved betaling via bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.
Betaler du via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om
betingelserne på PayPals hjemmeside.

Ved køb med ViaBill vil du først modtage dine varer. Herefter skal du betale din
månedsydelse den 20. i hver måned.

Betaler du ikke til tiden, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 39,-.
Hvis du fortryder dit køb, ophører aftalen om betaling hos ViaBill.

Læs mere her: www.viabill.com/kredit

Fragt
Træfork tilstræber at afsende ordrer (boliginteriør) indgået inden kl. 17 samme
dag, ordre herefter sendes næstfølgende hverdag.

Plankeborde, bænke og andre specialfremstillede produkter har en leveringstid på
2-4 uger. Her indgår fremskaffelse af materialer, fremstilling samt levering

Leveringstiden for produkter vi på lagerfører er 1-3 hverdage

Vi sender til hele Danmark. Fragtpriser fra 69 kr – 650 kr. Varer vil blive leveret
på leveringsadressen, der angives ved bestillingen.

Vi leverer ikke til udlandet og ikke til Færøerne og Grønland.
Dine varer sendes med Post Nord, GLS eller Bring
OBS: Hvis der ikke er plads på udleveringsstedet, bliver pakken flyttet til

nærmeste udleveringssted, hvilket du får besked om. Opstår der problemer,
kontakt da kundeservice.
Fortrydelsesret
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis
du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber
fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om,
at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til kontakt@traefork.dk eller
benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i
handelsbetingelserne.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give
os besked.

Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at
sende varen tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der
opstår en skade under transporten.

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for: Plankeborde,
bænke

Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: kr. 600,Ingen fortrydelsesret
Disse aftaler kan ikke fortrydes:
Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et
tydeligt personligt præg,

Varens stand, når du sender den retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden

måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den

måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan
få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det
betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet,
fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det
gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en

anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder),
senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil
fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved
købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender
os dokumentation for at have returneret den.
Varen sendes til:
Træfork

Skjoldsbjergvej 23
8464 Galten
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på
ovenstående adresse mod forudgående aftale
Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.

Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen

repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den
konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du

reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid
være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen
skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for
afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
Varen sendes til:
Træfork
Skjoldsbjergvej 23
8464 Galten

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af
problemet.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte mail:

kontakt@traefork.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en
klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EUKommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr
Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at
kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Træfork og opbevares i fem år, hvorefter
oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og
behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores
vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine
oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på www.træfork.dk er Simon Malmros
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I

nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det

kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål,
som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine

persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på:
kontakt@traefork.dk

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres
gældende)

Til:
Træfork.dk
Skjoldsbjergvej 23
8464 Galten
kontakt@traefork.dk
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i
forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
______________________________________________________

Bestilt den: _______________________________
Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn:

______________________________________________________
Forbrugerens adresse:

________________________________________________

Forbrugerens underskrift:_____________________________________
Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 26/8-2021

Cookie & Privatlivspolitik
Hvem er vi
Vores webstedsadresse er: https://traefork.dk.

Kommentarer
Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som

vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens
user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et

hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar
tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder

med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan
downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies
Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit

navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så
du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar.
Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om
din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data
og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din

logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og

skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login holde i
to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din
browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver

simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1
dag.

Indlejret indhold fra andre websteder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder,

artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme
måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra
tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold,

heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og
en logget ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med
Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, medtages din IP-adresse i
e-mailen med nustillingen.

Hvor længe vi gemmer dine data
Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret
på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende
kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den
personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se,
redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den

undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer
kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data
Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du
bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig,

heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle

personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi
er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige
grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spamgenkendelse tjeneste.

