
 

 

Predatorgrej.dk 

 
Predatorgrej ApS 
CVR-Nr: 41676434 
Adresse: Toften 10, 9280, Storvorde 

Email: Info@predatorgrej.dk 
Telefonnummer: +4520817372 

 

Betaling 

• Predatorgrej.dk modtager betalinger med Dankort, Visa, Mastercard, Discover og 
Mobilepay. 

• Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen er afsendt med mindre andet 
er aftalt eller fremgår af din ordre. 

• Alle beløb på hjemmesiden er inkl. moms. 
• Hjemmesiden anvender følgende valuta til prissætning: Danske kroner (DKK) 
• Predatorgrej.dk benytter en sikker betalingsserver, der kryptere alle oplysninger 

med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre 
udefrakommende. 

•  Predatorgrej.dk's egen hjemmesideanvender ligeledes kryptering med SSL 
protokol. 

 

Vi tager ikke kortgebyrer. Bemærk, at der stadig kan forekomme gebyrer ved brug af 
korttyper udstedet uden for EU 

 



Fragt og levering 

• Vi bestræber os altid på at afsende din ordre hurtigst muligt den normale 
leveringstid for ordre er 1-2 hverdage (I tilfælde hvor din levering bliver forsinket vil 
du blive kontaktet, såfremt du har opgivet telefon nummer eller mail på ordre) 

• Predatorgrej.dk afsender ordre med GLS 
• Fragt er kun muligt inden for Danmarks landegrænser. 
• Der kan fra fragtfirmaets side være differencerne krav for fragt til ikke bro faste øer, 

heriblandt kan en længere leveringstid forekomme. 

 

 Fortrydelsesret og returnering 

forud for al returnering (anvendelse af fortrydelsesret eller reklamation) kontaktes 
virksomheden på mail eller telefon, dette gøres på: 

Info@predatorgrej.dk 

+4520817372 

 

• Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret når du handler på webshoppen, 
medmindre der foreligger en særskilt individuel aftale med Predatorgej ApS. 

•  De 14 dage starter fra den dag du har modtaget varen. 
• Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at 

du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til Info@predatorgrej.dk eller benytte 
standard-fortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne. Det 
skal fremgå tydeligt i din meddelelse, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesret. 
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os 
besked. 

• Eventuelle returneringsomkostninger afholder køber selv. 
• Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer 

retur, selvom de er købt i én ordre. 
• Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende 

varen tilbage til os. 
Du skal selv betale for at varen returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår 
en skade under transporten. 

 

 

Varens stand, når du sender den retur 

• Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end 
hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette 



betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk 
butik. 

• Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som 
brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en 
mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Predatorgrej ApS at vurdere 
varens stand. 

• Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage, hvis den 
originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforingelse af varen. 

  
Tilbagebetaling af købsbeløbet 

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, 
fratrækker vi det beløb, du hæfter for. 

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, senest 14 dage fra den dag, hvor vi har 
modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. 
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, 
medmindre vi har aftalt andet.  
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os 
dokumentation for at have returneret den. 

 

Varen sendes til: 

Predatorgrej ApS 

Toften 10 

9280 

Storvorde 
  
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. 

 
Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på 
ovenstående adresse med forudgående aftale. 

 

 

 

 



Reklamationsret 

forud for al returnering (anvendelse af fortrydelsesret eller reklamation) kontaktes 
virksomheden på mail eller telefon, dette gøres på: 

Info@predatorgrej.dk 

 

• Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. 

           Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. 

• Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, 
ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete 
situation. Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af 
produktet. 

• Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du 
reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid 
være rettidig. 

•  Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen 
skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for 
afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.   

• Kontakter du virksomheden på mail i forbindelse med reklamation, vedhæft da 
billeder og beskrivelse af problemet. 

 

Varen sendes til: 

Predatorgrej ApS 

Toften 10 

9280 

Storvorde 
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. 
 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 1/4-2022 

 


