
Too Shy ApS
Esromgade 15, opg, 1, 1. sal

DK-2200 Copenhagen

+(45) 3582 0062
+(45) 3582 0061

VAT: 26107431 

www.tooshy.dk

Too Shy ApS’ forretningsbetingelser – 
Gældende for nuværende og kommende
forretningsmellemværender

1. Gyldighed og varighed: 

Disse forretningsbetingelser er bindende for køber ved accept af bestilling eller anden tilsvarende 
bekræftende handling, såsom skriftlig bekræftelse eller betaling af fakturaer. 
Betingelserne er gyldige indtil de skriftligt opsiges af køber gældende for tidligere handler, eller opdat-
eres af sælger og gældende for endnu ikke afsendte varer. 

2. Reklamationer

Evt. reklamationer i forbindelse med vareleveringen skal for at være gyldige fremsættes skriftligt inden 
8 dage efter varens modtagelse. For korrekt behandling af reklamationen ved øvrige varereklamationer 
skal der logges ind på http://www.tooshy.dk/claims og oprettes en reklamation. Vær opmærksom på at 
der skal leveres et billede af fejlen før at reklamationen kan accepteres. For hjælp i forbindelse med 
oprettelse af reklamationer, kontakt venligst info@tooshy.dk. Hvis sælger indvilger i at tage fejlfrie varer 
tilbage, vil sælger opkræve et administrationsgebyr på 10% af den oprindelige salgspris, hvis kunden 
har mærket varerne. 

3. Leveringstid og Annullering

Sælger forbeholder sig ret til at kunne forlænge den aftalte leveringstid med 8 dage. Annullering af ordren 
kan alene ske med sælgers samtykke og senest 30 dage før første leveringsdato og mod betaling af 25% 
af den samlede ordre. Leveringstid/tidsrum fremgår af ordrebekræftelsen, medmindre andet fremgår af 
nærværende aftale. Overskridelse af leveringstiden, der skyldes forhold hos postvæsnet/speditør, er 
ikke at anse som forsinket levering og giver ikke ret til annullering af ordren. 
Varer, som er klar til levering, kan højst henligge på sælgers lager i 14 dage. Efter 14 dage forbeholder 
sælger sig retten til at anse ordren for annulleret, og vil da fremsende en faktura på 25% af ordrens 
samlede værdi. Endvidere forbeholder sælger sig retten til at sælge varerne til anden side. COD-/cash-
varer, som er klar til levering, men som henligger i mere end 14 dage, leveres netto uden kasserabat. 
Ved COD-betaling eller betaling inden 3 dage efter levering har fundet sted, kan der fratrækkes 5% af 
varebeløbet eksklusive fragt og moms.

4. Ansvarsbegrænsning

Sælger er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af evt. overskreden leveringstid. Sælger er ikke 
ansvarlig for manglende eller for sen levering, der skyldes manglende eller for sen levering fra sælgers 
leverandør. Der tages forbehold for force majeure. 

5. Betalingsvilkår

Særlige betalingsbetingelser gives udelukkende på baggrund af, at en kreditforsikring af kunden kan 
opnås. Uden kreditforsikring er betalingsbetingelserne forudbetaling. Manglende betaling helt eller delvis 
for nærværende eller tidligere leverancer berettiger sælger til helt eller delvis at annullere ordren uden 
erstatningsansvar for sælger, og sælger er i den forbindelse berettiget til at beregne sig et gebyr på 25% 
af de respektive ordres samlede værdi, uden at sælger er forpligtet til at godtgøre at have lidt et tab. Ved 
køb under kr. 2.000,- beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 75,-. Såfremt fakturabeløbet ikke indbetales 
inden for den aftalte betalingsfrist, vil der påløbe betydelige omkostninger til advokat, retsgebyr, m.v. 
Sælger forbeholder sig uden yderligere varsel retten til at indbringe sagen for retten. Der henvises til 
bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, § 3 og § 4 samt Inkassolovens § 10. Renter fra forfaldsdatoen 
forbeholdes jf. Rentelovens § 3. Rykkergebyr 100,00 kr. pr. rykkerskrivelse bedes betalt tillige med tilgo-
dehavender. Efter forfaldsdatoen påføres rente med 1,5% pr. påbegyndt måned. 
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6. Oplysninger

Køber er til enhver tid forpligtet til at oplyse navne-, kontakt- og/eller adresseændringer til sæl-
ger. Manglende meddelelse af navne-, kontakt,- og/eller adresse-oplysninger, der medfører 
leveringsumulighed for sælger - det være sig i form af anticiperet eller konstateret levering-
sumulighed - eller det forhold, at køber undlader at afhente eller modtage de til køber solgte 
varer, er at ligestille med købers annullering af ordren, der alene kan ske mod betaling af 25% 
af ordrens samlede værdi. 

7. Værneting og lovvalg

Københavns Byret er værneting vedr. tvister mellem parterne. Tvister afgøres efter dansk 
indenlandsk ret, idet hverken danske eller andre landes lovvalgsregler kan føre til, at tvister 
behandles efter anden end dansk aftaleret, køberet mv.

Med venlig hilsen 
Too Shy ApS

Som tegningsberettiget for nedenstående firma accepterer jeg Too Shy ApS’
forretningsbetingelser.
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