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Købsvilkår 
 
Købsvilkårene hos Elfo Flash Danmark er følgende: 
 
Der kan forventes en leveringstid på op til 14 dage. 
 
Alle kan handle hos Elfo Flash Danmark - både virksomheder og private. 
 
Der medfølger en kortfattet dansk brugsvejledning til alle elektriske apparater. Ved tilbehør 
medfølger kun vejledning, hvor det skønnes nødvendigt. Der tages forbehold for fejl i 
prisliste og tekniske oplysninger, samt udefra kommende prisændringer. 
 
Elfo Danmark tager ingen ansvar for forsinkelse af varer, der sker inden varen når vores 
danske lager. 
 
Alle priser er ab lager (eksklusive fragt) og levering af varer kan foregå på følgende vilkår: 
 

• Afhentning på lager, dog kun efter nærmere aftale. (kontant betaling – ingen 
Dankort) 

• Forsendelse med fragtmand/GLS (Pakketrans), hvor modtageren betaler de 
gældende transporttakster + et forsendelsesgebyr på kr. 25,- + moms. 

• Med postopkrævning via Post Danmark, hvor den samlede regning vil indeholde 
varepris, posttakst og postopkrævningsgebyr. 

 
Varer + evt. forsendelsesomkostninger kan vælges betalt forud, når Elfo Flash Danmark 
via telefon eller e-mail, har meddelt at varerne er klar til afsendelse. Betales på Nordea 
Bank:  
 
Reg.: 1914 
Konto nr.: 8896-822-056. 
 
Bestilte varer forbliver Elfo Flash Danmarks ejendom indtil det fulde beløb er betalt. 
 
Returvarer kun ifølge aftale og altid ubeskadiget i oprindelig emballage. 
 
Der ydes ingen erstatning for tab eller skader på købers eller tredjemands ejendele eller 
person, selv om skaden er opstået på grund af fejl eller mangler i leveringen. 
 
Der ydes 1 års garanti på alle Elfo produkter. Garantien bortfalder, hvis produktet er blevet 
benyttet på uforsvarlig måde eller er benyttet i sammenhænge der falder udenfor de 
formål, hvortil det er fremstillet. Pilotlyspærer, sikringer, ledninger og flashrør betragtes 
som slid-vare og er ikke omfattet af garanti.  
 
I øvrigt gælder de almindelige reklamationsbestemmelser. 


