HANDELSBETINGELSER
Ordrebekræftelse:
Alle ordrer bekræftes automatisk (pr e-mail), og du vil ligeledes modtage besked pr e-mail, såfremt der skulle opstå
vanskeligheder i forbindelse med levering.

Betaling
Bogø Sandwichs priser er angivet i DKK inkl. moms.
Der kan betales online med Dankort, eDankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express eller
kontant ved afhentning og levering.

Leveringsbetingelser
Ved bestilling på minimum 150 kr. bringer vi ud mellem kl. 10:00 og 15:00 på hverdage inden for følgende
postnumre 9000, 9200, 9210, 9220, 9400.
Der sker ingen levering lørdag og søndag.
Ønskes levering til frokost skal bestillingen være hos os senest kl. 10:00.
Er den samlede bestilling under 150 kr., bliver den automatisk til en afhentning i en af de fire butikker.
Leveringsomkostninger vil være i henhold til Bogø Sandwich regler om kørselsgebyr. Levering i tidsrummet kl. 10:00 til
14:59 er levering inden for de fem zoner gratis ved køb over 150 kr. Efter kl. 15.00 pålægges kørselsgebyr på 75 kr. ved
levering inden for de 5 postnumre.
Bogø Sandwich forbeholder sig retten til at kontakte kunden, hvis ønsket leveringstidspunkt ikke kan imødekommes. Kan
kunden ikke kontaktes, leveres bestillingen så tæt på ønsket leveringstidspunkt.
Ønsker kunden levering uden for de 5 postnumre, bedes de ringe til Bogø Sandwich på tlf. 98 12 71 29 for at aftale
nærmere om levering.

Afhentning
Afhentning skal ske i dén af Bogø Sandwich fire butikker, som blev afkrydset ved bestilling.
Det er muligt selv at hente indenfor vores åbningstid eller efter aftale.
I dagtimerne kan der til tider forventes op til 30 min ekspeditions tid på ordrer afgivet efter kl.10.00 til samme dag.
Straks efter bestilling på hjemmesiden, vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail. Kvittering skal fremvises ved
afhentning.

Misbrug
Al form for misbrug af Bogoesandwich.dk eller via Bogoesandwich.dk vil blive meldt til politiet.

Bogø Sandwich forbeholder sig retten til ikke at gennemføre en ordre, hvis der er mistanke om misbrug eller chikane.

Persondatapolitik
Alle personlige oplysninger, som angives på Bogoesandwich.dk vil kun blive brugt internt i forretningsmæssigt
henseende og vil på ingen måder blive videregivet til tredjepart.
Registrerede oplysninger på en brugerkonti vil blive opbevaret i min. 5 år efter sidste køb (jf. bogføringsloven, som stiller
krav om opbevaring af regnskabsmateriale i min. 5 år).

Fortrydelsesret
Der er 14 dage retur ret på ikke igangsatte ordre.
Der er ikke fortrydelsesret på ordrer afgivet til afhentning eller levering samme dag.
Når ordren er modtaget, vil den alt efter afhentnings / leverings tidspunkt blive igangsat i produktionen og anses derfor
som værende påbegyndt. Alle bestillinger bedes derfor nøje gennemlæses inden afsendelse.
I henhold til paragraf 17 stk. 2 og paragraf 9 stk. 2, er køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende
forbrug, som købes offentlige steder, torve og markeder, eller som skal leveres til forbrugeren ikke omfattet af
fortrydelsesretten.

Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser af produkter angivet på vores hjemmeside.
Der tages forbehold for tryk- og stavefejl, prisfejl og prisændringer.

