
Bramming autolager aps  

 Handelsbetingelser  
Betaling 
Når du betaler varer gennem betalingssystemet på 
http://www.brammingautolager.dk, kan du betale på følgende måde:  
 

Betalingskort  
Når du betaler med betalingskort trækkes pengene fra din konto umiddelbart efter 
betalingen. Selve betalingen foregår, for at sikre dine data, via en sikker forbindelse 
til PBS (NETS). Hos Bramming Autolager ApS kan du betale med følgende kort:  
 
Dankort  
Visa Dankort  
MasterCard  
Maestro  
JCB 
 

Levering  
Ordrer hos Bramming Autolager ApS kan hentes direkte på adressen:  
Bramming Autolager ApS  
Gørdingvej 8 
6740 Bramming 
  
Ordrene kan også leveres med Post Danmark eller andet fragtfirma til den ønskede 
leverings-adresse. Bramming Autolager ApS følger altid de gældende leveringstakster 
hos de enkelte post- og fragtfirmaer, og betaling skal altid ske inden levering. 
 
Fortrydelsesret 
Bestillinger hos Bramming Autolager ApS er omfattet af reglerne om fjernsalg i 
Dørsalgsloven. Det betyder, at du som kunde har 14 dages fuld returret. 
 
Hvis du returnerer de købte varer, skal det ske i samme stand og fakturaen skal følge 
varen, samt begrundelse. 
 
Ved fortrydelse af købet får du refunderet hele det fakturerede beløb. 
Forsendelsesomkostninger i forbindelse med returneringen betales af kunden.  
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Tilbagebetaling af købssummen sker som bankoverførelse, og du skal derfor oplyse 
om dit penge-instituts navn og dit registrerings- og kontonummer.  
 
Der er ingen krav om, at du skal returnere varerne i den originale emballage, men det 
er dit ansvar at sørge for, at varerne er forsvarligt beskyttet under transporten. Vi 
anbefaler derfor, hvis du er i tvivl, om du ønsker at beholde det købte, at du gemmer 
kasse og anden emballage.  
 

Reklamation 
Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer.  
Motorer/differentialer med opgivet km-tal har altid tre måneders reklamationsret 
med betalt arbejdsløn til standardtid. - Uden opgivet km-tal én måned.  
 
Reklamationsretten gælder kun fejl, der opstår i den leverede motor/gear/differen- 
tiale, ikke kobling, vandpumpe, tandrem, dyser, gløderør, og andre løsdele på  
motorer. 
Sælger forpligter sig til at udbedre/ombytte delen, eller såfremt anden del af samme 
kvalitet ikke kan skaffes, at tilbagebetale købesummen.  
 
Ved konstatering af fejl - kontakt os altid INDEN påbegyndelse af reparation.  
 
Hvis en reklamation resulterer i ombytning til anden del, gælder reklamations- 
perioden fra den først leverede del.  
 
Ved eventuelle fejl skal disse meddeles omgående.  
 
Betaling af eventuel reklamation er efter standardtid og nettopriser.  
 
Reklamationsretten bortfalder:  
 
Når monteringsvejledningen ikke er fulgt.  
Hvis der er foretaget andre ændringer, end hvad fabrikken foreskriver for nævnte 
motortype (større eller andre kaburatorer, ændret knast etc.).  
Hvis der deltages i konkurrencekørsel.  
Ved mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. kørsel uden olie eller vand.  
Der gives ingen erstatning for eventuelle følgevirkninger af fejl i motorer/-gear 
/differentialer. 



AD-certifikatet SKAL, for at være gyldigt, være udfyldt og underskrevet 
og skal ved eventuel reklamation medbringes. 
 
Eventuel retssag skal foregå ved sælgers hjemting. 
  
Hvis du returnerer varen, bedes du vedlægge en kopi af din faktura, påskrevet en 
kort beskrivelse af problemet.  
 
Fortrolighed  
Bramming Autolager ApS vil aldrig gøre oplysninger om sine kunder eller besøgende 
tilgængelige for tredjemand. Dog er der et enkelt forbehold! Ved kriminelle forhold 
såsom kreditkortsvindel vil IP-adressen blive videregivet til politiet sammen med 
anmeldelse herom. 
 
Forbehold og ansvarsfraskrivelse  
Bramming Autolager ApS tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og 
korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt 
og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.  
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