
Forretningsbetngelser

Leveringstd 

Leveringstden er altd et estmat og betegner en gennemsnitstd for hvad vi normalt kan levere en 
vare indenfor. Bestllingsvarer skal først hentes hjem fra producenten, hvilket kan pavirke den 
estmerede leveringstd. Der er altd en risiko for at producenten kan foretage ændringer pa eller 
helt stoppe produktonen af en model efer at en ordre er lagt. I tlfælde af dete, tager vi hurtgst 
muligt kontakt og hjælper gerne med at fnde en tlsvarende model. 

Med 35.000 modeller, gør vi vores bedste for at hjemmesiden er opdateret i forhold tl infor- 
matoner om de partkulære modeller, men vi tager forbehold for produktonsstop, model- og pris 
ændringer. Vi forbeholder os ret tl ev. forkerte oplysninger i vores webgrænsefade vedrørende 
beskrivelse, billede, tlgængelighed, priser og evt prisstgninger pa ordrevarer uden for vores 
kontrol. 

Reklamatonsret 

Nar du handler pa Urvaerket.dk har du 24 maneders reklamatonsret. Reklamatonsreten er en 
beskytelse af dig som kunde imod fejl og mangler som er opstaet i forbindelse med produkton og 
fremstlling. De konkrete reklamatonstlfælde afgøres af vores teknikere. Bemærk venligst at 
reklamatonsreten ikke dækker følgende: Skader opstaet i forbindelse med indgreb foretaget af 
ukvalifcerede personer, fugtskader pa ure med mindre end 10 ATM/100 M, hvis serienummeret er
ændret eller fernet. 

For reklamatoner pa ure med verdensgarant, fnder du specifatoner over hvad den dækker hos 
den respektve producent. Verdensgaranten indebærer at man kan henvende sig hos alle au- 
toriserede forhandlere i verden, for omkostningsfri service inden den angivne reklamatonstd. I 
tlfælde af at du ikke har en autoriseret forhandler i nærheden, kan du sende uret ind tl os for 
samme service under garanten. 

I tlfælde af reklamaton bedes du kontakte os pa support@urvaerket.dk inden for rimelig td, for at 
fa tlsendt en returseddel. Ved kontakt bedes du give en kort beskrivelse samt bilag, for den bedste
mulige hjælp. 

90 dages fortrydelsesret 

Som kunde hos Urvaerket.dk har du 90 dages fortrydelsesret, fra modtagelse af produktet, 
safremt uret ikke er taget i brug eller at der er foretaget ændringer pa produktet. Du er 
velkommen tl at prøve varen pa, men afgørende for at du kan returnere dit køb er at du ikke har 
fernet eventuel plastbeskytelse og at uret ikke bærer præg af brug. F.eks. i form af fnger- afryk, 
ridser mm. 

Specialbestllinger ikke er omfatet af fortrydelsesreten. Ved godkendelse af din retur betales hele 
beløbet (inkl. Leveringsomkostninger af den originale ordre) tlbage via den valgte betalingsmetode
ved bestllingen. Bemærk venligst at returen kan tage op tl 2 uger at blive modtaget og handteret. 
Sa snart vi din retur er handteret, kontaker vi dig. 



For at returnere en ubrugt vare bedes du bestlle en returseddel via hjemmesiden (længst nede pa 
hjemmesiden) for 75 kr. Her bedes du taste dit ordrenummer og din e-mail adresse ind, samt 
angive om du ønsker at byte tl et andet produkt eller blot at returnere varen. Husk at alt tlbehør 
skal sendes tlbage (manualer, boks, reservedele mm.) ved retur. Du kan ikke fortyde købet ved 
ikke at fa din vare udleveret. I tlfælde af at varen ikke bliver udleveret tllkommer et 
administratonsgebyr pa 200 kr som modregnes det beløb som du bliver tlbagebetalt. 

Retur og ombytning 

For ombytning af en vare foregar det pa samme made og under samme omstændigheder som ved 
retur af en ubrugt vare. 

Fortrolighedspolitk 

Pa Urvaerket.dk anvendes cookies med det formal at optmere hjemmesiden og dets funktoner. Vi 
ønsker at gøre købsoplevelsen sa god sa muligt for vores kunder. Du kan tl enhver td slete cookies 
fra din computer. 

Pa Urvaerket. Dk bruges webstatstk som samlar informatoner, som kan give et statstsk billede af 
hvor mange kunder som besøger hjemmesiden, hvilke omrader i de kommer fra og hvordan de 
agerer pa hjemmesiden. Disse oplysninger anvendes udelukkes for at optmere købsoplevelsen hos
os. 

For uddybende spørgsmal bedes du kontakte os pa support@urvaerket.dk. Vi ser frem tl at høre 
fra dig! 

Generelle oplysninger 
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