
WENMA AS 
27.01.2023 

 

BETALING OG RETUR 
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere og ved 

nettbutikk salg. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det 

samlede avtalegrunnlaget for handelen. 

  

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til 

sistnevnte, må tas over telefon, etter ordre registrering.  Kunder utenfor dette området må 

henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon. 

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angreretts loven. 

  

Vi er ansvarlig for transaksjoner via evt. betalingskort gjennom nettsiden. 

  

Priser 

Prisene inkluderer 25% moms. 

Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende. 

 

Bestilling 

Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all 

informasjon. I tillegg mottar du en e-mail med informasjon etter hvert som ordren behandles hos 

oss. 

Dine angre- og returrettigheter 

angrerett 

Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder 
du dette til via e-mail eller sender du varen tilbake i komplett produktemballasje innen 14 

dager fra dagen du mottar varene (angrefrist) og vedlegger med dokumentert forklaring til 

grunnen du leverer tilbake varen. Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene 

tilbake.  
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen eller ved 

levering av produktene, utløper angrefristen 3 måneder etter utløpet av den opprinnelige 

angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 3 månedene, utløper 
angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet. 

Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Alle 

merkelapper skal henge på og originalemballasjen må også legges ved. 

Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du beskriver 

returårsak på returskjemaet. 



Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du 

selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Fyll ut returforklarings 

dokument og skriv hva du returnerer. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, 
betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank- eller 

postgirokontonummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto, ellers 
sendes pengene på et vanlig utbetalingskort. 

Angrerett 

For dine innkjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett 
som innebærer at du har mulighet til å, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra 

transportkostnadene, sende tilbake de varene du har mottatt. 

Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og ubrukte. 
Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. Gjelder det en brukt vare, 

kontakt oss via kontaktskjemaet. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til 

Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. Les også avsnittet om dine 
returrettigheter. 

Force majeure 

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne 

avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den 

rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure 

egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som 

partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige 

myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, 

varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i 

negativ retning eller unormal nedgang i markedet. 

  

Minimumsalder:  

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en 

foresatt, til å handle for deg. 

 

Opplysninger gitt i nettbutikken  

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar 

imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi 

ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på 
annen måte. 

LEVERING 

Normalt har du varene på postkontoret 3-5 dager fra vi har mottatt din bestilling. 
Postkontoret gir deg beskjed når pakken kan hentes. I enkelte tilfeller hvor vi går tom for 

varer på lager og må hente inn nye parti fra våre leverandører vil leveringstiden ut til deg 

son kunde bli lengre. Vi vil i slike tilfeller prøve å informere deg om dette. Ta gjerne kontakt 



med oss om du har spørsmål. 

 

Du har to ukers frist til å hente pakken din på ditt nærmeste postkontor. Gjør du ikke det 
vil den bli returnert tilbake til oss. Dette er Postens reglementer. I tillegg, vil du bli fakturert 

for fraktkostnadene. 
 

BETALING 

Oppkrav 
Vi sender ikke pakker i oppkrav. 

  

kunder på Svalbard 
 

Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av denne grunn blir 

hver bestilling belastet med dette gebyret som f.t. er kr 288,- 
  
 

Forsinkelse av leveransen 

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og 
dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i 
forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, 
kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger. 

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid. 

 Reklamasjon og garanti 

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, 
eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen 
(reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det 
tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter 
at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare 
vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke 
reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller 
skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes support@wenma.no 

Du vil få en bekreftelse (returnummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som 
vil komme på mail til den mailadressen  din. 

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på 
din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i 
forbrukerkjøpsloven kapittel 6: 



1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt) 
2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering 
3. under visse forutsetninger kreve prisavslag 
4. under visse forutsetninger kreve erstatning 
5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for 

heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51) 

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for 
undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, 
og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom 
på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30. 

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som 
måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene. 

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen 
ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning. 

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan 
kjøper kreve penger tilbake. Beløpet vil tilbakebetales innen 14 dager. 

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner. 

Hvis Selgerens retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal 
postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du 
under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet 
for Selgerens regning. 

Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig 
at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig 
reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter 
sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med 
reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å 
håndtere reklamasjonen. 

Betaling med kort 

Vi forplikter oss i utgangspunktet ikke til å oppbevare kortnummer utover det som er 
nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, 
oppheving av reservasjon og kreditering. 

For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, ved betaling i kassa, selv 
velge å lagre kortinformasjonen din sikkert hos oss. Det er viktig at du logger deg ut 
av kundekontoen din når du har avsluttet handelen. Du er selv ansvarlig for ikke å 
dele brukernavn og passord med andre. For å utføre betalingen videreformidler vi 
dine opplysninger til vår betalingsleverandør. De oppbevarer informasjonen på en 
sikker og forsvarlig måte og er PCI Level 1-sertifisert. 

 


