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Fortrydelsesret 
 

  
Generelle oplysninger 
IPcam-shop.dk 
CVR. nr. 36 48 08 90 
Værkstedsvej 24C 
DK-4600 Køge 
E: support@IPcam-shop.dk 
T: 70701009 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)  
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du; 

1. har modtaget din vare 
2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som 

er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis 
3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om 

levering af en vare, der består af flere partier eller dele 

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen 
skal gives ved at skrive til support@IPcam-shop.dk eller ringe på 70701009. I din meddelelse skal du gøre os 
tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores 
returformular og sende med retur.  

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om 
dette. 
 
Fortrydelsesret virksomheder: 
Varer solgt til virksomheder tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer/annullering 
ske ved forudgående skriftlig aftale. IPcam-shop.dk forbeholder sig ret til ved returnering af varer/ 
annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 25% af fakturaværdien, varerne krediteres til 
gældende dagspriser. Specialbestillinger kan ikke annulleres/fortrydes, ej heller hvis der er tale om 
forsinkelse af levering som IPcam-shop.dk ikke har indflydelse på. 
 
Returnering 
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at 
du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. 

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. 

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. 
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Varer undtaget fortrydelsesretten 
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten 

1. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. 
2. Levering af forseglede varer, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen* 
3. Gavekort. 
4. Software. 
5. Produkter som er konstrueret eller på anden måde lavet specielt til dig som kunde 

Du mister din fortrydelsesret, hvis; 

*Du bryder forseglingen på varer, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen. 
 
ex. Emballagen på SD kort, eller lignende produkter 

Varens stand, når du sender den retur 
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er 
nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord, du  
kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.  
 
Derudover skal du huske at Produkter skal være 100% nulstillet, ellers fratrækkes et gebyr på kr. 100,- pr. 
produkt, som ikke er nulstillet. 
 
Eksempler på værdiforringelser: 

 Ødelagt eller brudt emballage 
 Manglende emballage 
 Monteret kamera 
 Monteret SD kort 
 Monteret harddisk  
 Manglende tilbehør 
 Ridset produkt eller på anden vis skader på produktet 
 Manglende nulstilling fra APP (Cloud konto) 
 Manglende nulstilling generelt 

Hvis varen er afprøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, 
at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens 
handelsmæssige værdi. 
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet 
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en 
værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 
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Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle 
leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform 
end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle 
omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at 
fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du 
benyttede ved den oprindelige transaktion. 

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har 
fremlagt dokumentation for at have returneret den og dette kan godkendes. 
 
Tilbagebetaling vil typisk ske på 2-5 hverdage. 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: 
 
IPcam-shop.dk 
Værkstedsvej 24C 
DK-4600 Køge 

Hvad skal jeg sende med tilbage?  
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder 
vores fortrydelsesformular, som du modtog sammen med din ordrebekræftelse. 

Varen sendes til: 
IPcam-shop.dk 
Værkstedsvej 24C 
DK-4600 Køge 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. 

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage. 
 
Forbehold for ændringer: 
IPcam-shop.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne 
website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer. 

 
 


