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Betingelser	  
	  
På	  www.organo.dk	  kan	  du	  bestille	  varer	  fra	  Organo	  Skandinavien.	  Efter	  bestilling	  vil	  du	  
automatisk	  modtage	  en	  ordrebekræftelse	  på	  e-‐mail,	  som	  også	  indeholder	  information	  om	  
fortrydelses-‐,	  retur-‐	  og	  reklamationsret.	  
	  
Når	  du	  handler	  hos	  Organo	  Skandinavien,	  indgås	  aftaler	  på	  dansk.	  
	  
Vi	  tager	  forbehold	  for	  udsolgte	  varer,	  trykfejl	  og	  evt.	  afgiftsændringer.	  
	  
Henvendelse	  vedrørende	  ordrer	  i	  webshoppen:	  info@organo.dk	  eller	  tlf.	  51	  37	  34	  38.	  
	  	  
	  
Ophavsret	  
	  
Organo	  Skandinavien	  har	  ophavsretten	  til	  alt	  materiale	  på	  organo.dk	  
Materiale	  fra	  hjemmesiden	  må	  ikke	  kopieres,	  reproduceres,	  genudsendes	  eller	  transmitteres,	  
ligesom	  billeder	  og	  logoer	  ikke	  må	  bruges	  på	  andre	  sites	  eller	  andre	  steder,	  uden	  skriftligt	  
tilsagn	  fra	  Organo	  Skandinavien.	  
	  
	  
Generelle	  vilkår	  
	  
Vi	  tager	  generelt	  forbehold	  for	  fejl	  og	  mangler.	  
Vi	  tilstræber,	  at	  indholdet	  er	  ajour,	  men	  vi	  kan	  ikke	  garantere,	  at	  indholdet	  til	  enhver	  tid	  er	  
komplet	  eller	  korrekt.	  	  
	  
	  
Ansvarsfraskrivelse	  
	  
Organo	  Skandinavien	  forbeholder	  sig	  retten	  til	  når	  som	  helst,	  at	  foretage	  ændringer	  uden	  
varsel.	  Vi	  giver	  ikke	  garanti	  eller	  hæfter	  for	  nøjagtigheden	  af	  informationer	  på	  organo.dk.	  
	  
Vi	  tager	  alle	  rimelige	  forholdsregler	  for	  at	  sikre,	  at	  organo.dk	  ikke	  indeholder	  virus,	  trojanske	  
heste	  eller	  lignende.	  Organo	  Skandinavien	  stiller	  dog	  ingen	  garantier	  for	  dette	  og	  fraskriver	  
sig	  ethvert	  ansvar	  for	  tab	  som	  følge	  af	  skadelige	  programmer,	  der	  er	  modtaget	  fra	  
hjemmesiden	  eller	  via	  filer,	  som	  kan	  downloades	  fra	  organo.dk.	  
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Organo	  Skandinavien	  hæfter	  ikke	  for	  krav,	  der	  relaterer	  sig	  til	  funktionaliteten	  eller	  tilgangen	  
til	  organo.dk.	  
	  
	  
Personlige	  data	  
	  
Alle	  personlige	  data,	  som	  indsamles	  under	  besøg	  på	  vores	  hjemmeside,	  behandles	  i	  
overensstemmelse	  med	  de	  til	  enhver	  tid	  gældende	  lovkrav.	  
	  
Dit	  navn	  og	  adresse	  bliver	  videregivet	  til	  moderselskabet	  Organo.SL	  i	  Tyskland,	  som	  sender	  
varerne	  til	  dig.	  
	  
Organo.dk	  kan	  indeholde	  links	  til	  andre	  sider,	  hvis	  indhold	  ikke	  er	  under	  vores	  kontrol,	  og	  
Organo	  Skandinavien	  kan	  ikke	  på	  nogen	  måde	  holdes	  ansvarlig	  for	  indholdet	  på	  disse	  sites.	  
	  
	  
Erklæringer	  om	  arten	  af	  produkterne	  
	  
En	  videnskabeligt	  påviselig	  effekt	  af	  produkterne	  kunne	  endnu	  ikke	  bevises.	  De	  her	  angivne	  	  
citater	  er	  taget	  fra	  personer,	  som	  af	  Organo.SL	  har	  fået	  til	  opgave	  at	  gennemføre	  en	  vurdering.	  
Disse	  vurderinger	  er	  ikke	  forbundet	  med	  en	  bred	  videnskabelig	  analyse.	  	  
	  
Det	  er	  ingen	  helbredelsesmetode,	  og	  de	  af	  os	  udviklede	  organetiske	  produkter	  er	  ikke	  medicin	  
eller	  medicinske	  produkter	  i	  henhold	  til	  medicinalforordningen	  eller	  lægemiddelforordningen	  
og	  må	  ikke	  betragtes	  som	  sådanne.	  Heller	  ikke	  andre	  midler,	  som	  handler	  om	  identificering,	  
eliminering	  eller	  lindring	  af	  sygdomme,	  lidelser,	  kropskader	  og	  patologiske	  lidelser	  hos	  
mennesker	  eller	  dyr.	  	  
Ej	  heller	  drejer	  det	  sig	  om	  operative	  plastisk-‐kirurgiske	  indgreb,	  hvor	  den	  menneskelige	  krop	  
skal	  forandres	  uden	  medicinsk	  nødvendighed.	  	  
	  
Produktbeskrivelserne	  er	  ikke	  en	  instruktion	  til	  selvdiagnose.	  	  
	  
	  	  
Betaling	  &	  sikkerhed	  
	  
Alle	  priser	  på	  www.organo.dk	  er	  angivet	  i	  danske	  kroner.	  Beløbene	  er	  inkl.	  moms	  og	  alle	  
danske	  afgifter,	  told	  mv.	  
	  	  
På	  www.organo.dk	  kan	  betaling	  ske	  med	  følgende	  betalingskort:	  Dankort,	  VISA/Dankort,	  
Diners	  Club,	  Mastercard,	  Maestro,	  VISA,	  VISA	  Electron	  og	  JCB.	  
	  
Der	  opkræves	  ikke	  betalingsgebyr,	  når	  du	  handler	  på	  www.organo.dk	  
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Når	  du	  betaler	  med	  betalingskort,	  er	  du	  altid	  sikret	  mod	  misbrug.	  Du	  har	  nemlig	  mulighed	  for	  
at	  afvise	  en	  betaling,	  når	  du	  modtager	  din	  betalingsoversigt.	  Du	  har	  ingen	  selvrisiko	  i	  tilfælde	  	  
	  
af,	  at	  dit	  kort	  bliver	  misbrugt	  i	  en	  internetbutik,	  der	  benytter	  SSL	  (Secure	  Socket	  Layer)	  i	  sit	  
betalingssystem.	  Dermed	  er	  du	  bedre	  sikret	  end	  i	  den	  fysiske	  verden,	  hvor	  du	  har	  en	  
selvrisiko	  på	  1200	  kr.	  når	  dit	  dankort	  misbruges	  ved	  brug	  af	  pin-‐koden.	  Data,	  du	  sender	  i	  
forbindelse	  med	  køb	  betalt	  med	  betalingskort,	  er	  krypterede	  (SSL).	  Hverken	  Organo	  
Skandinavien	  eller	  andre	  har	  mulighed	  for	  at	  læse	  data.	  
Beløbet	  for	  varerne	  trækkes	  først,	  når	  varerne	  afsendes	  fra	  Organo	  Skandinavien.	  
Der	  kan	  aldrig	  trækkes	  et	  større	  beløb	  end	  det,	  du	  har	  godkendt	  ved	  købet.	  
	  	  
	  
Fragt	  
	  
Fragten	  indenfor	  Danmarks	  grænser	  er	  efter	  Post	  Danmarks	  priser.	  Fragten	  til	  Norge,	  Sverige	  
eller	  Finland	  	  beregnes	  individuelt.	  	  
	  
	  
Priser	  
	  
Priser	  er	  opgivet	  i	  danske	  kroner	  og	  er	  inkl.	  moms.	  
	  	  
	  
Levering	  
	  
Vi	  leverer	  til	  Danmark,	  Norge,	  Sverige	  eller	  Finland	  .	  Vi	  leverer	  ikke	  til	  Færøerne	  og	  Grønland.	  
	  
Levering	  sker	  via	  en	  pakkeservice	  valgt	  af	  os.	  Forsendelser	  leveres	  normalt	  5-‐10	  hverdage	  
efter,	  vi	  har	  modtaget	  ordren.	  
	  
Alle	  varer	  på	  ordren	  vil	  blive	  sendt	  i	  samme	  forsendelse.	  	  
	  
Bemærk,	  at	  den	  leveringstid,	  der	  er	  angivet	  på	  varen,	  er	  vejledende.	  Hvis	  leveringstiden	  for	  en	  
vare,	  du	  har	  i	  ordre,	  udskydes	  væsentligt,	  vil	  Organo	  Skandinavien	  kontakte	  dig.	  
	  
Rettidig	  levering	  forudsætter,	  at	  transportøren	  overholder	  levering.	  Såfremt	  der	  opstår	  
forsinkelser	  hos	  transportøren,	  vil	  dette	  tilsvarende	  forsinke	  leverancen	  i	  forhold	  til	  den	  
ønskede	  leveringsdato.	  Organo	  Skandinavien	  kan	  ikke	  drages	  til	  ansvar	  for	  forsinkelser	  hos	  
transportøren	  og	  forhold,	  der	  er	  udenfor	  vores	  rækkevidde,	  herunder	  vejrforhold,	  mangelfuld	  
levering	  fra	  tredjemand	  mm.	  
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Fortrydelsesret	  
	  
Organo	  Skandinavien	  yder	  14	  dages	  fuld	  fortrydelsesret	  efter	  forbrugeraftaleloven.	  De	  14	  
dage	  tæller	  fra	  den	  dag,	  du	  modtager	  dine	  varer.	  
	  
Vælger	  du	  at	  benytte	  dig	  af	  fortrydelsesretten,	  er	  det	  et	  krav,	  at	  varen	  tilbagesendes	  i	  samme	  
stand	  og	  mængde,	  som	  den	  blev	  modtaget.	  
	  
Emballagen	  udgør	  en	  væsentlig	  værdi	  for	  varen	  som	  helhed.	  Manglende	  eller	  ødelagt	  original	  
emballage	  kan	  dermed	  resultere	  i,	  at	  varen	  ikke	  kan	  anses	  for	  returneret	  i	  væsentlig	  samme	  
stand	  og	  mængde.	  Husk	  derfor	  altid	  gemme	  emballagen	  indtil	  du	  ved,	  om	  fortrydelsesretten	  
skal	  benyttes.	  
	  
Når	  fortrydelsesretten	  benyttes,	  er	  det	  dig	  som	  kunde,	  der	  har	  omkostningerne	  ved	  at	  sende	  
varen	  tilbage	  til	  Organo	  Skandinavien.	  Når	  købet	  fortrydes	  overfører	  vi	  beløbet	  til	  dit	  
betalingskort.	  Vi	  bestræber	  os	  på	  at	  indbetale	  hurtigst	  muligt	  –	  og	  senest	  30	  dage	  efter,	  at	  vi	  
har	  modtaget	  returvaren.	  
	  
	  
Du	  kan	  udnytte	  din	  fortrydelsesret	  ved	  at	  sende	  varen	  retur	  til:	  
Organo	  Skandinavien	  	  
HHS	  v/Hartmut	  Holtz-‐Söderberg	  
Kongevej	  65	  
6400	  Sønderborg	  
Att:	  Webretur	  
	  
Du	  kan	  også	  fortryde	  ved	  at	  nægte	  at	  modtage	  varen	  ved	  leveringen.	  Varer	  kan	  ikke	  afleveres	  
personligt	  på	  ovenstående	  adresse.	  
	  
	  
Reklamationsret	  
	  
Når	  du	  handler	  på	  www.organo.dk	  har	  du	  naturligvis	  24	  måneders	  reklamationsret	  efter	  
købeloven.	  Dette	  betyder,	  at	  du	  enten	  kan	  få	  varen	  repareret,	  ombyttet,	  pengene	  tilbage	  eller	  
afslag	  i	  prisen,	  afhængig	  af	  den	  konkrete	  situation.	  Dette	  betinger	  selvfølgelig,	  at	  
reklamationen	  er	  berettiget,	  og	  at	  manglen	  ikke	  er	  opstået	  som	  følge	  af	  en	  fejlagtig	  brug	  af	  
produktet	  eller	  anden	  skadeforvoldende	  adfærd.	  Der	  skal	  reklameres	  inden	  rimelig	  tid	  efter,	  
du	  har	  opdaget	  manglen	  ved	  varen.	  Hvis	  du	  reklamerer	  inden	  for	  to	  måneder	  efter,	  manglen	  
er	  opdaget,	  vil	  reklamationen	  altid	  være	  rettidig.	  
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Vi	  refunderer	  rimelige	  fragtomkostninger,	  som	  du	  måtte	  have	  i	  forbindelse	  med	  returnering	  
af	  varen,	  når	  reklamationen	  er	  berettiget.	  
	  
Hvis	  du	  ønsker	  at	  reklamere	  over	  et	  produkt,	  kan	  du	  henvende	  dig	  til	  vores	  kundeservice	  på	  
telefon	  51	  37	  34	  38	  eller	  mail:	  info@organo.dk	  	  
	  
Når	  du	  returnerer	  varen,	  bedes	  du	  angive	  en	  beskrivelse	  af	  fejlen.	  
	  
Bemærk,	  at	  vi	  ikke	  modtager	  pakker	  sendt	  pr.	  efterkrav.	  Husk	  altid	  at	  sende	  varen	  tilbage	  i	  
forsvarlig	  emballage.	  
	  	  
Virksomhedsdata	  
	  
Organo	  Skandinavien	  	  
HHS	  v/Hartmut	  Holtz-‐Söderberg	  
Kongevej	  65	  
6400	  Sønderborg	  
	  
Tlf.	  +45	  51	  37	  34	  38	  
Email:	  info@organo.dk	  
CVR-‐nummer:	  172042031	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


