Handels- og leveringsbetingelser
1. Generelle oplysninger
Oe-Wein
Norgesvej 14
5500 Middelfart
Danmark
CVR: 42358819
Mail: online-shop@oe-wein.dk
Tlf. +45 21 96 52 55

2. Priser
Alle priser på oe-wein.dk er angivet inklusive moms. Priserne er dagspriser. Når du handler med Oe-Wein
indgås aftaler på dansk.
Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer, afgiftsændringer, fejl i priserne på hjemmesiden, udsolgte
varer samt udefrakommende forhold, der har indflydelse på priser og levering.

3. Aldersgrænse ved køb
Du skal være fyldt 18 år for at handle på oe-wein.dk – er du under aldersgrænsen, skal du fremvise skriftligt
samtykke fra en forælder eller værge.

4. Betaling og sikkerhed
Når du betaler med kreditkort hos oe-wein.dk benyttes en SSL-Gateway (Secure Socket Layer) og gemmes
med en AES-256-kryptering.
På oe-wein.dk har du følgende betalingsmuligheder:
Visakort
Master Card
American Express
Du bliver ikke opkrævet kortgebyr for betaling med kreditkort.
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Oe-Weins lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb
end det, du har godkendt ved købet.

5. Ordrebekræftelse og faktura
Når ordren er gennemført på hjemmesiden, afsendes en ordrebekræftelse til din e-mail. Når ordren er blevet
ekspederet, og varerne er sendt, sendes en faktura til din e-mail og beløbet trækkes på din konto.

6. Fragt
Gratis levering ved køb for minimum 699 kr. inkl. moms. Ved mindre ordrer tillægges fragtomkostninger på
69 kr. inkl. moms. Der er frit valg mellem hele sortimentet på webshoppen. Der leveres kun forsendelser til
adresser i Danmark.
Du har desuden mulighed for at afhente din bestilling på vores lager i Middelfart efter aftale. I dette tilfælde
opkræves der ikke fragtomkostninger.

7. Levering
Er andet ikke oplyst afsendes varen fra vores lager senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Typisk
afsendes stort set alle ordrer dog samme dag eller dagen efter din bestilling.
Levering anses for sket, når du har fået varen udleveret. Er du ikke hjemme, anses levering for sket, efter at
transportøren har stillet varen på det af dig anviste sted. Varen leveres i dette tilfælde uden kvittering.
Ordrer op til 24 flasker leveres med en fragtudbyder efter Oe-Weins valg til din dør eller på det af dig anviste
sted.
Ordrer over 24 flasker leveres med fragtmand til din hoveddør i gadeplan eller på det af dig anviste sted. Det
vil sige, at hvis varen skal leveres til en etageejendom, fragtes varen kun til hoveddøren i gadeplan. Skal
varen leveres i et parcelhus, skal adgangsvejen til hoveddøren eller leveringsstedet være flisebelagt.

8. Returnering
Kontakt Oe-Wein, før du returnerer en vare.
Du kan returnere en vare inden for 30 dage efter leveringen. Varen skal være ubrugt og i væsentlig samme
stand, som da du modtog den. Er dette ikke tilfældet, bliver varen ikke refunderet. Sørg for at vedlægge
kontaktoplysninger sammen med returpakken og om muligt forsyne os med et trackingnummer og en kort
beskrivelse af din sag.
Oe-Wein anbefaler, at du får en kvittering og et pakke-id for returpakken fra leveringstjenesten, da det gør
det lettere at følge returforsendelsen, hvis der er behov for det. Du modtager en tilbagebetaling fra Oe-Wein,
hvis varen kan returneres.
Hvis du vil returnere din vare, skal du kunne fremvise en kvittering eller et købsbevis. Du må ikke sende
varen til producenten. Du skal sende din vare til: Oe-Wein, Norgesvej 14, 5500 Middelfart, Danmark.
Du er ansvarlig for betaling af dine egne forsendelsesomkostninger, når du returnerer varen.
Forsendelsesomkostningerne refunderes ikke. Hvis du modtager en tilbagebetaling, trækkes omkostningerne
forbundet med returforsendelsen fra tilbagebetalingen. Det varierer, hvor lang tid det tager at bytte et
produkt, afhængigt af hvor du bor.
Hvis du sender en vare med en værdi på mere end DKK 500,-, bør du sende den som pakke, så den kan
spores, eller købe leveringsforsikring. Vi garanterer ikke, at vi modtager returforsendelsen.

8.1. Tilbagebetaling
Vores politik gælder i 30 dage. Hvis der er gået 30 dage siden dit køb, kan vi hverken tilbyde at refundere
eller bytte varen. Varen kan returneres, hvis den er ubrugt og i samme stand, som da du modtog den. Den
skal også være i den originale emballage.
Så snart vi har modtaget og gennemgået din returvare, sender vi en mail om, at vi har modtaget returvaren.
Vi informerer også om, hvorvidt returvaren godkendes eller afvises.
Hvis den godkendes, behandles din tilbagebetaling, og pengene sættes ind på dit betalingskort eller
tilbagebetales via den oprindelige betalingsmetode inden for et bestemt antal dage.

8.2. Forsinkede eller manglende tilbagebetalinger
Hvis du ikke har modtaget en tilbagebetaling endnu, skal du tjekke din bankkonto igen. Kontakt derefter din
kreditkortudbyder. Det kan tage noget tid, før tilbagebetalingen vises. Kontakt derefter din bank. Der er ofte
behandlingstid, før en returbetaling sættes ind. Hvis du har foretaget dig alt dette, og du stadigvæk ikke har
modtaget tilbagebetalingen, kan du kontakte os på online-shop@oewein.dk.

9. Reklamation
Når du handler på oe-wein.dk har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen
ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationsretten kan
dog være begrænset til varens naturlige holdbarhed, der kan være under 24 måneder. Se varens emballage for
holdbarhed.
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. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid”
efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er
opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Såfremt du finder eventuelle fejl eller mangler ved en levering
fra Oe-Wein, bedes du kontakte os på telefonnummer 21 96 52 55, så vi hurtigst muligt får løst situationen
på en tilfredsstillende måde.
Når du returnerer varen, bedes du så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.
Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dit køb og dine fragtomkostninger mod forevisning af gyldig
kvittering.
Ved reklamation skal varen sendes til:
Oe-Wein
Norgesvej 14
5500 Middelfart
Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

10. Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare købt hos Oe-Wein kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for
Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via
www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant,
hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved
indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse onlineshop@oe-wein.dk.

11. Fortrolighedspolitik
11.1. Hvad gør vi med dine oplysninger?
Når du køber en vare i vores butik, indsamler vi – som en del af købs- og salgsprocessen – de personlige
oplysninger, som du giver os, f.eks. navn, adresse og mailadresse.
Når du besøger vores butik, modtager vi også din computers IP-adresse automatisk, så vi kan få oplysninger
om din browser og dit operativsystem.

11.2. Mailmarketing
Med din tilladelse sender vi muligvis mails om vores butik, nye produkter og andre opdateringer.

11.3. Samtykke
Når du giver os dine personlige oplysninger for at fuldføre en transaktion, bekræfte dit kreditkort, afgive en
ordre, træffe aftale om en leverance eller returnering af et køb, giver du samtidig dit samtykke til, at vi
indsamler oplysningerne og udelukkende bruger dem til det pågældende formål.
Vi beder også om dine personlige oplysninger af en sekundær årsag, nemlig marketing. I den forbindelse vil
vi enten spørge dig direkte om dit samtykke eller give dig mulighed for at sige nej.

11.4. Tilbagetrækning af samtykke
Hvis du efterfølgende skifter mening, kan du når som helst trække dit samtykke til, at vi må kontakte dig,
fortsætte med at indsamle, bruge eller offentliggøre dine oplysninger, tilbage ved at kontakte os på onlineshop@oe-wein.dk eller skrive til os på: Oe-Wein, Norgesvej 14, 5500 Middelfart, Danmark.

11.5. Offentliggørelse
Vi offentliggør muligvis dine personlige oplysninger, hvis det kræves af den gældende lov, eller hvis du
overtræder vores Handels- og leveringsbetingelser.

11.6. One.com
Vores butik hostes af One.com. De leverer den online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge
vores produkter og tjenester til dig. Dine data gemmes via One.coms datalagring, databaser og den generelle
One.com-applikation. De lagrer dine data på en sikker server bag en firewall.

11.7. Betaling
Hvis du vælger en direkte betalingsgateway til at fuldføre dit køb, benytter vores betalingsgateway fra en
tredjepart muligvis dine kreditkortoplysninger til det formål. Se 3.8.

11.8. Tredjepartstjenester
Som hovedregel vil de tredjepartsudbydere, som vi benytter, kun indsamle, bruge og offentliggøre dine
oplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt for at kunne levere de tjenester, som de yder os.
Visse tredjepartstjenesteudbydere som f.eks. betalingsgateways og andre der behandler
betalingstransaktioner, har deres egne fortrolighedspolitikker i forhold til de oplysninger, som vi skal levere
til dem i forbindelse med dine købsrelaterede transaktioner. I forbindelse med disse udbydere anbefaler vi, at
du læser deres fortrolighedspolitikker, så du kan forstå, hvordan dine personlige oplysninger håndteres af
disse udbydere.
Vær opmærksom på, at visse udbydere kan være placeret i eller have faciliteter, der ligger inden for en anden
jurisdiktion end enten dig eller os. Så hvis du vælger at fortsætte med en transaktion, der involverer tjenester
fra en tredjepartstjenesteudbyder, kan dine oplysninger blive underlagt lovene i den eller de pågældende
jurisdiktioner, hvor tjenesteudbyderen eller dens faciliteter er placeret. Når du forlader vores butiks websted
eller omdirigeres til et tredjepartswebsted eller en tredjepartsapplikation, er du ikke længere underlagt denne
Fortrolighedspolitik eller vores websteds Aftalevilkår.

11.9. Links
Når du klikker på links i vores butik, kan du blive dirigeret væk fra vores websted. Vi er ikke ansvarlige for
fortrolighedspraksissen på andre websteder og opfordrer dig til at læse deres fortrolighedserklæringer.

11.10. Sikkerhed
For at beskytte dine personlige oplysninger træffer vi rimelige forholdsregler og følger branchens bedste
fremgangsmåder for at sikre, at oplysningerne ikke på uhensigtsmæssig vis går tabt, misbruges, tilgås,
offentliggøres, ændres eller ødelægges. Hvis du giver os dine kreditkortoplysninger, krypteres disse
oplysninger vha. SSL-teknologi (Secure Socket Layer) og gemmes med en AES-256-kryptering.

11.11. Myndighedsalder
Når du bruger dette websted, erklærer du, at du er myndig der, hvor du har bopæl, eller at du er myndig der,
hvor du har bopæl og har givet os dit samtykke til, at dine mindreårige pårørende må bruge dette websted.

12. Ændringer af disse Handels- og leveringsbetingelser
Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre vores Handels- og leveringsbetingelser, hvorfor du bør
gennemse dem jævnligt.
Ændringer og afklaringer træder i kraft umiddelbart efter, de er blevet offentliggjort på webstedet.
Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne politik, får du besked om, at den er blevet opdateret, så du er
klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke forhold, om nogen, vi
bruger og/eller offentliggør dem.

Hvis vores butik opkøbes eller lægges sammen med en anden virksomhed, overføres dine oplysninger til de
nye ejere, så vi fortsat kan sælge produkter til dig.

