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Köpvillkor 

Allmänt 
Fleninge Jakt & Fritid AB, Jaktia Fleninge, säljer kläder och utrustning inom Sverige via 
fleningejakt.se i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen. 

Villkorsdatum 2020-11-21 

Åldersgräns 

Du måste vara minst 18 år för att få beställa. 

Priser 

Samtliga priser är i svenska kronor och inklusive svensk moms. 

Betalning 

Betalningen hanteras genom Klarna Checkout. Först bekräftar du ditt köp sedan väljer du 
hur du vill betala. Du kan välja faktura, direktbetalning, kort eller att dela upp 
betalningen. Alla betalsätten är kostnadsfria utom att dela upp betalningen. Klarna 
Checkout kan ändra vilka betalsätt som är tillgängliga samt priserna för delbetalning. 

Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt Klarnas 
betalningsvillkor. 

Leverans 

Varor som finns i lager skickas normalt inom 1-2 vardagar. Fraktkostnad tillkommer med 75 
SEK per leverans. Vid beställning över 500 SEK levereras varorna fraktfritt inom Sverige.  

Leverans sker med DHL Servicepoint till närmsta paketutlämningsställe där det hämtas av 
kund. DHL Servicepoint aviseras med SMS till det mobilnummer du uppger. 

Beräknas leveranstiden bli längre än vad som anges ska Jaktia Fleninge snarast per e-post 
underrätta kunden. Vid väsentliga förseningar har du rätt att per e-post eller telefon 
annullera din beställning. 

Har du beställt produkter med olika leveranstider sker leverans efter den längsta 
leveranstiden. 

Om du ej hämtar ut försändelsen eller om försändelsen går i retur på grund av 
felregistrerade uppgifter debiterar vi dig samtliga fraktkostnader samt ett tillägg på 100 
SEK som ersättning för omkostnader. 

http://fleningejakt.se
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Ångerrätt 

Du har rätt att returnera levererad produkt. Du ska meddela Jaktia Fleninge detta inom 
fjorton (14) dagar från den dag du tog emot varan. Porto och fraktkostnader för returen 
bekostar du själv. Produkten kan även lämnas in i butiken, se adress nedan. 

Returrätten gäller inte paket som inte är uthämtade och inte heller förseglade produkter 
där förseglingen har brutits. 

Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad. 

Återbetalning av retur 

När din retur mottagits, hanterats och godkänts av oss sker återbetalning via Klarna. Om 
du valt att betala med faktura rekommenderar vi att att du betalar fakturan eller 
kontaktar Klarna för att förlänga betaltiden, för att undvika onödiga påminnelseavgifter. 

Reklamation 

Om fel eller skadad produkt har levererats ska reklamation genast ske till Jaktia Fleninge. 
Skada som är synlig på ytteremballage ska anmälas vid uthämtning till transportör. Felaktig 
produkt returneras fraktfritt förutsatt att du följer Jaktia Fleninges instruktioner. Retur får 
inte ske mot postförskott eller mot efterkrav och först efter det att reklamation gjorts och 
instruktioner erhållits.  

Ansvar 

Reservation sker för text och bildfel samt mot slutförsäljning. Vi förbehåller sig rätten att 
löpande förändra sortimentet.  

Vi har rätt att annullera beställningar. 

Force Major 

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i dessa villkoren i händelse av 
ändrad lagstiftning, krig, krigsliknande händelser, revolution eller uppror eller på grund av 
myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. 

Fleninge Jakt & Fritid AB/ Jaktia Fleninge  Kontaktinformation: 

Fleningevägen 251    Tel: +46 (0)42 - 20 24 00 

254 77 Fleninge    

www.fleningejakt.se    order@fleningejakt.se 

http://www.fleningejakt.se
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