Aftalevilkår og oplysningspligt
Du kan altid finde de gældende salgs- og leveringsbetingelser på denne side.
Når du gennemfører en ordre, vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse med oplysninger om din ordre samt om retur- og reklamationsret.
Betingelser for behandling af persondata: Ved at godkende disse salgs- og leveringsbetingelser accepterer du også Wepaint.dks
persondataretlige betingelser. Se Wepaint.dks betingelser for behandling af persondata.
Priser
Alle priser er, ved levering i Danmark, gældende udsalgspriser inkl. 25% moms.
Rabatter / Generelle rabatter: Vi yder rabatter til alle kunder i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil den allerede være fratrukket prisen, som vises på sitet. På den måde er prisen du ser, altid "Din pris". Dette følger gældende retningslinjer fra forbrugerombudsmanden.
Fordele til virksomheder og institutioner: Hvis du som virksomhed eller offentlig institution har et stort indkøb, kan vi give dig en fordelagtig rabat. Kontakt info@Wepaint.dk.
Betaling
Med Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard/Eurocard, Diners, eller JCB. Når du betaler, hæver vi beløbet på din konto
og sender samtidigt en mail med en kode til download af Wepaints produkter.
Levering via e-mail
Wepaints produkter leveres via en e-mail, som indeholder et download link. Du modtager først en ordrebekræftelse på e-mail, og derefter
en ekstra e-mail, som indeholder et link, hvorfra du downloader dit produkt. Linket virker til download max 3 gange i 3 dage. Leveringstiden for digitale produkter bør maks. være 10 minutter, afhængig af hvor hurtigt e-mailen med download linket når frem til din mailboks.
Leveringen af digitale produkter er gratis. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at du udelukkende køber brugsretten til personlig brug.
Reklamation og fortrydelsesret
Opstår der problemer med dit link til download, kontakt info@Wepaint.dk. DER ER IKKE FORTRYDELSESRET PÅ DIGITALE VARER
Det med småt
Når du handler på Wepaint.dk, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven. Wepaint.dk gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen mellem dig og Wepaint.dk, men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold.
Ansvarsfraskrivelse og tvister
Wepaint.dk kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning. En eventuel tvist mellem Wepaint.dk og en
erhvervsdrivende afgøres efter dansk rets almindelige regler.
Wepaint.dks betingelser for behandling af persondata
Samtykke: Når du accepterer Wepaint.dk’s betingelser, giver du Wepaint.dk samtykke til at behandle dine persondata jf. nedenfor.
Persondataretlige betingelser
Brugen af Wepaint.dk er til enhver tid underlagt de gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail til info@Wepaint.dk.
Logstatistik
Wepaint.dk anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til eksempelvis at undersøge, hvilke produkter der sælge bedst.
Persondata ved køb
Når du køber på Wepaint.dk, indsamler vi en række personoplysninger om dig. De oplysninger vi registrerer er: Dit for- og efternavn, dine
adresseoplysninger, e-mail-adresse, samt hvilke produkter du køber. Vi registrerer også, om du har oplyst, at du som kunde er privatperson, virksomhed. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, og de transmitteres heller ikke i krypteret form.
Kreditkortoplysninger krypteres. Vi lagrer ikke dine kreditkortoplysninger.
Vi registrerer dine personoplysninger, med det formål at kunne levere varen til dig. Vi lagrer oplysningerne i en periode på 5 år af hensyn
til regnskabslovgivningen.
Herudover registrerer vi, at du har accepteret vores kundeservice og handelsbetingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at Wepaint.dk sender dig e-mails.
Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi
oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet, dog mindst 5 år fra dit seneste køb. De oplysninger vi registrerer
i forbindelse med dit køb på Wepaint.dk anvendes ikke til andre formål.
Cookies og IP-adresse
Wepaint.dk anvender såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer og indeholder en identifikation af computeren
over for Wepaint.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af Wepaint.dk som muligt for dig, fx for at Wepaint.dk kan huske dit brugernavn. Du kan altid slette cookies fra din computer.
I forbindelse med hvert besøg på Wepaint.dk registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du
anvender til at besøge Wepaint.dk. IP-adressen registreres for at sikre, at Wepaint.dk altid kan finde tilbage til den anvendte computer,
såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på Wepaint.dk.
Indsigt og berigtigelse
Du kan, ved at rette henvendelse til Wepaint.dk, få oplyst hvilke persondata om dig, som Wepaint.dk som dataansvarlig behandler om
dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne og hvorfra oplysningerne stammer. Wepaint.dk forbeholder sig
dog ret til kun at besvare sådan henvendelse, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse om det samme.
Hvis du opdager, at de oplysninger, som Wepaint.dk som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, opfordres
du til at kontakte Wepaint.dk, så vi kan rette oplysningerne.
Oplys os om fejl og lignende
Hvis du oplever indhold på Wepaint.dk, som du finder fejlagtigt, anstødeligt, i strid med god etik eller måske direkte i strid med loven,
beklager vi naturligvis dette. Vi vil meget gerne høre fra dig i sådanne tilfælde, hvorefter vi undersøger det nærmere.
Du kan altid kontakte os pr. e-mail til info@Wepaint.dk.
Videregivelse af persondata
Wepaint.dk videregiver alene persondata i det omfang, det er beskrevet i disse betingelser. Herudover videregiver vi ikke persondata.
Wepaint.dk forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden Wepaint.dk. Den nye ejer vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.
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