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HANDELSBETINGELSER VED ALMINDELIGE BESTILLINGER 

 

ERHVERVSDRIVENDE 

Bonzo ApS  

CVR.: DK31852242 

Fiskerbakken 5  

3250 Gilleje, Danmark 

Tlf.: + 45 20 20 27 22 

E-mail info@bonzo.dk 

 

GENERELLE BETINGELSER  

Betaling: Bonzo ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, Mastercard, Mobile Pay 

og ViaBill. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. 

Danske kroner og er inkl. moms. Bonzo ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle 

dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan 

aflæse dine informationer. 

 

Betaling med Viabill:  

Ved køb med ViaBill vil du først modtage dine varer. Herefter skal du betale din  

månedsydelse den 20. i hver måned.  

Betaler du ikke til tiden, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 39,-.  

Hvis du fortryder dit køb, ophører aftalen om betaling hos ViaBill.  

ViaBill finansierer køb for op til 2.000 kr.  

Beløb over 2.000 kr. finansieres i samarbejde med SparXpress.   

Læs mere her: www.viabill.com/kredit    

 

Levering: Bonzo ApS leverer på alle hverdage. Der ydes gratis fragt ved køber over 299 kr. til 

pakkeshop. Der ydes i de fleste tilfælde dag til dag levering ved bestillinger før kl. 12:00. Du er altid 

sikret levering inden for 1-3 hverdage (undtaget force majeure). Vi leverer med GLS. 

Vores fragtpriser er fra 39 kr. – 70kr. afhængigt af hvilken vare du køber, vægten og mængden 

heraf.  
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GENEREL INFORMATION OM RETUR/FORTRYDELSESRET 

Fortrydelsesret på varer   
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.   
  
Drejer det sig om en aftale om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, udløber 
fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtager den første vare. 
  
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@bonzo.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du 
finder nederst i handelsbetingelserne.  
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked. 
 
Returnering af varen 
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 pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade 
under transporten.  
  
Ingen fortrydelsesret 
Disse aftaler kan ikke fortrydes:  
 
Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,  
  
Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er 
egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,   
 
Varens stand, når du sender den retur 
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der 
var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en 
del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, 
og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.  
 
Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. 
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse 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, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog 
ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den 
billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), 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.  
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RETURNERES TIL 

BONZO ApS 

Fiskerbakken 5 

3250 Gilleleje, Danmark 

Kontakt os altid inden du sender en vare retur. Bemærk venligst, at vi IKKE modtager pakker sendt 

pr. efterkrav. 

 

Du kan altid fortryde købet ved at nægte at modtage varen eller aflevere den personligt på 

ovenstående adresse mod forudgående aftale. 

 

FORTRYDELSESFORMULAR 

Når du ønsker at sende en vare retur, så kan du vælge at benytte dig af vores gratis 

standardfortrydelsesformular (tryk her for at downloade), som gør det hele lidt nemmere. Dette er 

ikke obligatorisk, du må altså også gerne sende os en direkte mail eller fysisk brev med alle de 

relevante oplysninger, hvor du gør opmærksom på, at du ønsker at benytte dig af 

fortrydelsesretten. 

 

Reklamationsret:  

Der gælder reklamationsret efter købeloven. Eftersom fødevarer ofte har en kørere holdbarhed 

end almindelige produkter tages denne holdbarhed i betragtning ved en reklamation over mangler. 

Vi kan kontaktes alle hverdage på mail: info@bonzo.dk og på telefon: 20 20 27 22. 

Alle reklamationer bør foretages så hurtigt som muligt. Dette gælder både i forhold til levering af 

selve måltidskasse (også hvis den slet ikke er leveret) og til selve madvarerne. Reklamationer 

besvares altid på mail og sager håndteret over telefonen medfølges af et referat på mail. 

 
Klageadgang  
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Frederik via fse@bonzo.dk. Hvis det 
ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:  
 
Center for Klageløsning  
Nævnenes Hus  
Toldboden 2  
8800 Viborg  
www.naevneneshus.dk  

 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online 
klageportal her - http://ec.europa.eu/odr  - Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail 
adresse info@bonzo.dk. 
 

https://www.bonzo.dk/wp-content/uploads/2021/01/Standardfortrydelsesformular.pdf
http://www.naevneneshus.dk/
http://ec.europa.eu/odr
mailto:info@bonzo.dk
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Persondatapolitik   
 
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: 
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.  
  
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til 
dig.   
 
Personoplysningerne registreres hos BONZO ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne 
slettes.   
 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. 

Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til 

egne formål.  

 

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en 

tilstrækkelig beskyttelse.   

 
Den dataansvarlige på bonzo.dk er BONZO ApS.    

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. 
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi 
pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke 
længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte 
os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os 
på: info@bonzo.dk   

 

Standardfortrydelsesformular 

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) 

 

Til: 

Bonzo.dk 

Fiskerbakken 5 

3250 Gilleleje 

E-mail: info@bonzo.dk 

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min 

købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: 

______________________________________________________________________________

____ 

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: 

_______________________________ 

 

Forbrugerens navn: 

______________________________________________________________________ 
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Forbrugerens adresse:  

___________________________________________________________________ 

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: 

_________________ 

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 

 

 


