
Handelsvilkår 
www.trineleerskov.dk ejes og drives af Trine Leerskov 

 

CVR nr.: 25212371 

Trine Leerskov 

Hovedgaden 41A 

3460 Birkerød 

Danmark 

Tlf.: +45 42940130 

E-mail: Shop.trine@gmail.com 
 

Disse vilkår og betingelser gælder for køb af varer på www,trineleerskov.dk til levering i Danmark og Sverige. 

 

 

Bestilling  

www.trineleerskov.dk er åben 24 timer i døgnet - alle ugens dage, med mindre jeg har gang i en opdatering af 

webshoppen.  

For at handle hos www.trineleerskov.dk skal du være 18 år gammel og har et gyldigt kreditkort, som accepteres her på 

hjemmesiden. Hvis du endnu ikke er 18 år, kan du stadig købe varer, hvis du har fået din værges samtykke eller på 

anden måde har en juridisk ret til at indgå købet.  

 

Når du har fundet de varer du ønsker at købe og lagt dem i indkøbskurven, skal du udfylde dine personlige oplysninger 

og kreditkort informationer. Når du har accepteret handelsbetingelserne, og gennemført betalingen, modtager du 

automatisk en ordrebekræftelse på mail. Jeg tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Hvis en vare er udsolgt, vil der 

blive taget kontakt til dig. 

Priser 

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner (DKK). Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser. 

Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.    

Betaling 

På www.trineleerskov.dk kan du betale med følgende kreditkort: 

 

• VISA/Dankort 

• VISA 

• VISA Electron 

• MasterCard 

• MasterCard Debit 

 

Din betaling bliver først trukket, når varen er afsendt fra lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det godkendte 

beløb. Der opkræves ikke gebyr for betaling med betalingskort. Data krypteres med SSL (Secure Socket Layer) og 

sendes sikkert til PBS. 

 

Levering: 

Trine Leerskov tilbyder fragtfri levering ved alle køb til Danmark. Dog ikke udsalgsvarer. Udsalgsvarer pålægges en fragt 

på 49 kr., som forsvinder hvis du kombinerer udsalgsvarer, og nye varer i samme ordre. Trine Leerskov bestræber sig på 

at alle ordrer bestilt inden kl. 14.00 sendes samme dag. 

 
Ordrer bestilt efter kl. 14.00 sendes den efterfølgende dag. I forbindelse med udsalg, kan der påregnes længere 
leveringstid. Private forsendelser sendes som forsikret pakkepost med GLS. Trine Leerskov kan ikke drages til ansvar for 
forsinkelser hos GLS. 
 
14 dages returret  

Trine Leerskov tilbyder 14 dages fuld returret gældende fra den dag du modtager varen. Gælder IKKE udsalgsvarer, som 

mailto:Shop.trine@gmail.com


skal byttes indenfor de normale 14 dage, fra købs dato. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, 

juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag 

 
VIGTIGT Varen byttes kun når varen er ubrugt og i samme stand som ved modtagelsen. Dette sikrer dig som kunde, at 
du altid modtager en vare som er ubrugt.    
For at udøve fortrydelsesretten, bør du sende en utvetydig erklæring via e-mail inden for 14 dage efter modtagelsen af 
varen.  
. 
 
Retur 
Hvis du fortryder dit køb, skal varerne returneres til følgende adresse: 
 
Trine Leerskov 
Hovedgaden 41A, 2th 

3460 Birkerød 

Danmark 

Tlf.: +45 42940130 

E-mail: shop.trine@gmail.com  

 

Du skal sørge for, at varerne er forsvarligt pakket ind. Du har ansvaret for pakken / varerne, indtil jeg modtager den. Så 

behold postkvittering og tracking-nummer. Du skal betale omkostningerne ved tilbagelevering af varerne, når du 

fortryder. Vedlæg faktura samt oplys dit konto nr., så vi kan tilbageføre pengene til din konto så snart vi modtager 

returvarerne.. 

Bemærk: Jeg modtager ikke pakker sendt COD (pr efterkrav). 

  

 

Reklamationsret 

Dit køb er omfattet af købeloven. Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Trine Leerskov. Går varen mod 

forventning i stykker, repareres denne vederlagsfrit af Trine Leerskov, såfremt original kvittering vedlægges.  

 

Reklamationsretten dækker ikke forkert håndtering, eller groft misbrug.  

 

Trine Leerskov skal kontaktes inden du sender en reklamation retur. 

Ring på telefon: +45 42940130, eller mail shop.trine@gmail.com 

VIGTIGT: Reklamationer uden forudgående kontakt og original kvittering vil blive afvist. 
 
Varen sendes til: 
Trine Leerskov 
Hovedgaden 41A, 2th 
3460 Birkerød 
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