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 TLA 

Handelsbetingelser 

 
Disse handelsbetingelser er gældende for køb af vare eller ydelser i vores klubshop: 

www.MTKJ.DK 

  

1. Find den eller de varer/ydelser du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til 

kassen 

2. Godkend vores forretningsbetingelser 

3. Tjek at alle oplysninger er korrekte på opsamlingssiden og godkend købet 

 

Når du handler på Klubshop på www.mtkj.dk indgås aftaler på dansk.  

 

Alle priser på disse sider er opgivet med moms inkluderet. Da foreningen er 

momsfritaget kan der ikke udstedes faktura eller ordrebekræftelser med separat moms. 

Klubben tager forbehold for tryk-/tastefejl 

 

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet er den gældende bestillingspris. 

Bestillingsprisen ændres ikke, hverken ved prisfald eller prisstigning.  

 

GENERELLE OPLYSNINGER 

Firma: Motor- og Traktorklubben ”Jylland” (herefter omtalt Klubshop) 

Adresse: Sorringvej 63, 8600  

E-mail: sek@mtkj.dk 

Telefonnummer: 29611457 

 

BETALING 

På Klubshop kan der betales med Dankort, Visa, MasterCard & Mobilpay 

Der kan tillægges gebyr på betalingskort. Ved køb reserveres beløbet på betalingskortet. 

Beløbet hæves først, når varen er klar til afhentning el. forsendelse. Der kan aldrig 

trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. 

 

LEVERING 

Den købte vare sendes 2-4 dage efter ordre en modtaget. Skulle varen ikke være på 

lager kontaktes køber.  

  

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL, LAGERSTYRINGSFEJL OG 

PRISÆNDRINGER. 

  

FORTRYDELSESRET 

Såfremt du fortryder dit køb, kan varen returneres indenfor 14 dage fra den dato varen 

er modtaget. Varen skal returneres i væsentligt samme stand og mængde som den blev 

modtaget. Køberen er selv ansvarlig for at afholde evt. fragtomkostninger for varer der 

returneres. Købesummen returneres til din konto indenfor ca. 14 hverdage fra 

modtagelse af det returnerede produkt til klubshoppen. Enkelte produkter eller ydelser 
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på klubshoppen vil ikke være omfattet af fortrydelsesret – dette vil være anført ved den 

enkelte vare eller ydelse. 

 

OMBYTNING 

Du kan ombytte din vare indenfor 14 dage fra den dato varen er modtaget. Omkostning 

ved ombytning beregnes køber.  

 

PERSONDATA 

I forbindelse med køb på indsamler vi dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger 

samt din e-mailadresse. Indsamling af disse oplysninger sker med dit fulde samtykke og 

udelukkende for at Klubshoppen, kan levere varen til dig. Klubshoppen videregiver eller 

sælger ikke persondata til tredjemand. 

Du har altid mulighed for at få oplyst hvilke personoplysninger klubshop har registreret 

på dig og ønsker du at disse slettes, kan det ske ved skriftlig henvendelse 

til kassere@mtkj.dk 

   

BETALINGSSIKKERHED 

Klubshop lagrer ikke dine kreditkortoplysninger  

  

REKLAMATIONSRET 

Ved køb hos Klubshop har du 24 måneders reklamationsret, der er lovpligtig i henhold til 

købeloven. Såfremt du vælger at reklamere over en vare, kan du få varen repareret, 

ombyttet, pengene returneret eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete 

reklamation. Det er et krav at manglen ved produktet ikke er opstået som følge af 

fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd ved produktet. En 

reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter manglen ved produktet er opdaget. Du 

skal stoppe med benytte produktet når manglen er opdaget, ellers er det ikke muligt at 

vurdere reklamationen korrekt. Omkostninger til frakt vedr.  reklamationer tilfalder 

køber. 

Når produktet returneres til Klubshoppen, bedes du vedlægge en kopi af 

ordrebekræftelsen fra købet.  

Ved reklamation skal varerne afleveres/sendes til klubshoppen. 

 

 

 

 


