
Returneringer og fortrydelsesret   

   

Udover dine juridiske fortrydelsesretsrettigheder tilbyder vidaXL også muligheden for returnering -  

klaret af forbrugeren selv og gratis i de fleste tilfæ  lde - af alle produkter, der er solgt inden for 30 

dage efter modtagelsen (se tabellen nedenfor). For at væ  re berettiget til dette skal du bruge 

XLservice-tjenesten, og du skal acceptere XLservice-tjenestens Vilkår og Betingelser.    

   

Vil du hellere anvende din juridiske fortrydelsesret for produkter solgt af vidaXL? Det er helt i orden, 
mere information om den juridiske fortrydelsesret samt formularen kan findes under ”Juridisk 
fortrydelsesret” i tabellen nedenfor.    
   

Produkter solgt af vidaXL og returneret med XLservice    
   

Fortrydelsesretsperiode   Refunder 

betalingen  

for   

produktet    

Forsendelsesomkostninger 

for returneringer betalt af   

Informer vidaXL, før  

fortrydelsesretsperioden 

på 30 dage udløber   

Hvem   

skal jeg   

returnere   

produktet   

til    

30 dage efter 

modtagelse   

Ja   vidaXL   Ja   vidaXL   

   

   

Produkter solgt af vidaXL og returneret via den juridiske fortrydelsesret.    

   

Fortrydelsesretsperiode   Refundering 

af varen   

Forsendelsesomkostninger 

betalt af og returnering 

organiseret af    

Informer vidaXL, inden 

fortrydelsesretsperioden 

på 14 dage udløber     

Hvem   

skal jeg   

returnere   

produktet   

til    

14 dage efter 

modtagelse   

Ja   Kunden   Ja   vidaXL   

   

   

Sæ  lgers   

returneringsbetingelser   

Se sæ  lgerens Betingelser og Vilkår    Ekstern sæ  lger   

   

XLservice   
De fleste produkter solgt af vidaXL kan returneres i op til 30 dage efter modtagelsen. Nogle produkter 

har ikke en fortrydelsesretsperiode. Mere information om, hvilke produktkategorier der er 



ekskluderet, kan findes i sektionen Undtagelser for den juridiske fortrydelsesret og 

vidaXLreturneringsservice.    

Fortrydelsesretsperioden udløber 30 dage efter dagen, hvor du eller en tredjepart, som du selv har 

udpeget, modtog produktet. I tilfæ  lde, hvor der er flere produkter bestilt, starter 

fortrydelsesretsperioden først dagen efter, du modtog den sidste pakke. I løbet af 

fortrydelsesretsperioden må du kun se og evaluere produktet, som du ville gøre i en fysisk forretning. 

Hvis du under fortrydelsesretsperioden har gjort mere end det nødvendige for at etablere produktets 

natur og egenskaber, er du selv ansvarlig for eventuelle væ  rditab som resultat heraf, og vidaXL har 

ret til at modregne dette væ  rditab i de beløb, som du skal tilbagebetales. Det er derfor vigtigt, at du 

håndterer produktet forsigtigt under fortrydelsesretsperioden. Vi beder dig også om at returnere 

produkter i deres originale emballage, hvor det er muligt.    

Bemæ  rk venligst: XLservice gæ  lder kun, hvis du har foretaget købet som forbruger.    

Sådan bruger du XLservice    
For at bruge XLservice skal du informere vidaXL om din beslutning om at returnere produktet før 

fortrydelsesretsperioden (30 kalenderdage) er udløbet. Du kan gøre dette på forskellige måder:    

   

   

1. Via vores webchat   

   

2. Via vores webformular    

   

3. Via e-mail    

   

   

   

I alle tilfæ  lde skal du give så mange oplysninger som muligt, så vi kan behandle din anmodning 

direkte:    

- SKU-id’et (produktreferencen, der er synlig på emballagen/produktsiden) på det 

produkt, du ønsker at returnere   

- Årsagen til, at du ønsker at returnere varen    

- Information om, hvorvidt produktet er i den originale emballage. Hvis ikke, skal du 

angive målene på den nye emballage. Husk på, at alle returnerede produkter skal væ  re 

afmonteret   

- Hvis du har opdaget skader, og dette er den primæ  re årsag til, at du ønsker at returnere 

varen, vil vi sæ  tte pris på, hvis du kan sende os billeder af skaderne. Disse billeder hjæ  

lper os med at identificere årsagen til problemet og forhåbentligt forhindre, at det sker 

igen i fremtiden.   

   

Vi sender dig en bekræ  ftelsesmail, når du har angivet, at du ønsker at bruge XLservice.    

   

Hvis du anvender din fortrydelsesret, vil du refunderet alle betalinger foretaget indtil det tidspunkt 
(for den del, der er dæ  kket af fortrydelsen) så hurtigt som muligt, og aldrig senere end 14 dage efter, 
du har informeret vidaXL om din beslutning om at fortryde. vidaXL kan dog forsinke refunderingen, 
indtil vi har fået produktet tilbage, eller du har sendt bevis på at have sendt produktet tilbage – hvad 
end der kommer først. Vi refunderer dig altid via den samme betalingsmetode, som du brugte til at 



foretage købet, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Under alle omstæ  ndigheder vil du ikke blive 
opkræ  vet for refunderingen. Hvis dit køb er foretaget via Klarna, har du mulighed for at udskyde 
betalingen, indtil din returnering er behandlet af vidaXL. Du finder denne mulighed på din 
Klarnakonto.    

   

  

Lovlig fortrydelsesret for produkter solgt af vidaXL   
   

Lovlig fortrydelsesret for produkter solgt af vidaXL    

Fortrydelsesretsperiode og undtagelser    
Der gæ  lder en juridisk fortrydelsesretsperiode på 14 dage for de fleste produkter solgt på vidaXL. For 

nogle produkter er der dog ikke en fortrydelsesretsperiode, eller også kan du miste retten til at 

returnere produktet grundet en bestemt handling. For mere information om, hvilke 

produktkategorier der er ekskluderet, skal du se afsnittet Undtagelser for den juridiske 

fortrydelsesret nedenfor.    

Fortrydelsesretsperioden udløber 14 dage efter dagen, hvor du eller en tredjepart, som du selv har 

angivet, modtog produktet. I tilfæ  lde, hvor der er flere produkter bestilt, starter 

fortrydelsesretsperioden først dagen efter, du modtog den sidste pakke. I løbet af 

fortrydelsesretsperioden må du kun se og evaluere produktet, som du ville gøre i en fysisk forretning. 

Hvis du under fortrydelsesretsperioden har gjort mere end det nødvendige for at etablere produktets 

natur og egenskaber, er du selv ansvarlig for eventuelle væ  rditab som resultat heraf, og vidaXL har 

ret til at modregne dette væ  rditab i de beløb, som du skal tilbagebetales. Det er derfor vigtigt, at du 

håndterer produktet forsigtigt under fortrydelsesretsperioden. Vi beder dig også om at returnere 

produkter i deres originale emballage, hvor det er muligt.    

Bemæ  rk: Fortrydelsesretten gæ  lder kun, hvis du har foretaget købet som privat forbruger.     

Sådan anvender du din fortrydelsesret   
For at benytte dig af din fortrydelsesret skal du informere vidaXL om din beslutning om at fortryde, 

før fortrydelsesretsperioden udløber. Du kan gøre dette på forskellige måder:   

1. Via vores webchat    

2. Via vores webformular    

   

3. Ved at sende os den europæ  iske fortrydelsesretsformular (se nedenfor). Det er ikke 

obligatorisk at anvende denne formular.   

Vi foretræ  kker, at du anvender en af de ovenstående muligheder.    

4. Eller i en utvetydig erklæ  ring sendt til vidaXL via: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, 

Venlo, Holland, webservice@vidaxl.nl    

I de tilfæ  lde, hvor du bruger muligheden på vidaXL-hjemmesiden til at angive, at du gør brug af din 

juridiske fortrydelsesret, sender vi dig en bekræ  ftelseskvittering uden forsinkelse via en sikker 

databæ  rer (f.eks. via e-mail).    

   



   

   

   

   

   

   

Refundering efter fortrydelse   
Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil du få refunderet alle betalinger foretaget indtil det 

tidspunkt (for den del, der er omfattet fortrydelsesretten) hurtigst muligt og under alle omstæ  

ndigheder senest 14 dage efter, du har informeret vidaXL om din beslutning om at fortryde.  Vi kan 

dog forsinke refunderingen, indtil vi har fået produktet tilbage, eller du har givet bevis for at have 

sendt det tilbage – hvad end der kommer først. Vi refunderer altid beløbet til den samme 

betalingsmetode, som du brugte til at foretage købet, medmindre vi på udtrykkelig vis har aftalt 

andet. Det kan f.eks. væ  re, hvis du har accepteret en voucher fra os i stedet for en refundering. 

Under alle omstæ  ndigheder vil du ikke blive opkræ  vet for en refundering. Hvis dit køb er 

foretaget via Klarna, har du mulighed for at udskyde betalingen, indtil din returnering er behandlet 

af vidaXL. Du kan finde denne mulighed på din Klarna-konto.   

   

   

Returnering af produkter og returneringsomkostninger   
Efter fortrydelsen skal du returnere de relevante produkter så hurtigt som muligt på egen hånd, og 

det må aldrig væ  re mere end 14 dage efter den dag, hvor du har informeret vidaXL om fortrydelsen. 

Du har opfyldt denne forpligtelse, hvis du returnerer de relevante produkter, før denne periode på 

14 kalenderdage er udløbet.    

Du kan returnere produktet til den følgende adresse: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, 

Holland.    

For produkter, der ikke kan returneres med almindelig post (f.eks. møbler), skal du overveje de 

forsendelsesomkostninger for returneringer, der opkræ  ves af forskellige (afhentnings-) og 

leveringstjenester. Disse omkostninger anslås til maksimalt ca. €250. Udgifterne til returnering af 

varer (via almindelig post eller andet) står helt for din egen regning.    

Bemæ  rk: Hvis du returnerer produkter, før du har angivet, at du ønsker at bruge din juridiske 

fortrydelsesret, så skal den returnerede pakke væ  re tydeligt markeret med dit ønske om, at du 

ønsker at bruge din fortrydelsesret. Angiv venligst på pakken, at den returneres grundet fortrydelse.    

Dette kan f.eks. gøres ved at printe og vedlæ  gge den europæ  iske fortrydelsesretsformular. Giv os 

venligst forsendelseskvitteringen sammen med Track & Trace-nummeret, hvis du ønsker at gøre brug 

af din juridiske fortrydelsesret.   

   

   

Undtagelser til den juridiske fortrydelsesret og XLservice   
Den juridiske fortrydelsesret og XLservice gæ  lder ikke for:   

https://www.vidaxl.dk/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/DK.pdf
https://www.vidaxl.dk/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_form/DK.pdf
https://www.vidaxl.dk/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_form/DK.pdf
https://www.vidaxl.dk/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_form/DK.pdf


- Produkter, der fordæ  rves hurtigt, eller som har en kort holdbarhed.   

- Produkter, der ikke er egnet til returnering af årsager såsom sundhedsbeskyttelse eller 

hygiejne, og hvor forseglingen er brudt efter levering (f.eks.: kosmetik).    

- Tilpassede produkter, eller produkter, der er tydeligt tiltæ  nkt en specifik person (f.eks.: en 

tshirt med tryk i henhold til dine specifikationer).    

- Lyd- og videooptagelser samt computersoftware, hvor forseglingen er brudt efter levering 

(f.eks.: en forseglet DVD, der indeholder en bestemt film).    

- Produkter, der efter levering er uigenkaldeligt blandet med andre produkter grundet deres 

beskaffenhed (f.eks.: benzin efter påfyldning af tanken).    

- Alkoholiske drikkevarer, hvis pris er aftalt ved indgåelse af et forbrugerkøb, men hvis levering 

først kan finde sted efter 30 dage eller mere, og hvis faktiske væ  rdi er afhæ  ngig af 

markedsudsving, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på (f.eks.: sæ  sonbestemte 

vine).    

- Aviser, magasiner og tidsskrifter.   

   

Ingen juridisk fortrydelsesret eller XLservice for produkter solgt af vidaXL til 

erhvervskunder.    
   

Ingen XLservice og juridisk fortrydelsesret for produkter solgt af vidaXL til erhvervskunder.    
   

Som erhvervskunde er du ikke berettiget til en fortrydelsesretsperiode. Se venligst Vilkår og 

Betingelser for erhverv for at se, hvad der gæ  lder for erhvervskunder.    

   

Hvis du som erhvervskunde har foretaget et køb fra en ekstern sæ  lger, er det sæ  lgerens Vilkår og 

Betingelser, der gæ  lder.    

   

Appendiks I: Modelformular for 

tilbagekaldelse Modelformular for 

tilbagekaldelse   

(Udfyld og send kun denne formular, hvis du ønsker at tilbagekalde aftalen)   

   
• Til: Vida XL B.V. Mary Kingsleystraat 1  5928 SK Venlo, Limburg The Netherlands 

webservice@vidaxl.dk   

   

• Jeg/vi* informerer hermed om, at jeg/vi* ønsker at tilbagekalde aftalen om salget af følgende 

produkt(er): [angivelse af produkt (er)]*, levering af følgende digitalt indhold: [angivelse af digitalt 

indhold]*, og/eller udførelsen af følgende tjeneste: [angivelse af tjeneste].   

   

• Bestilt den* / modtaget den* [dato for bestilling af tjenester / dato for modtagelse af produkter]   

   

• [Kundens/kundernes navn]   

   

• [Kundens/kundernes adresse]   



   

• [Kundens/kundernes underskrift] (gæ  lder kun, hvis denne formular er indsendt på papir)   

   
* Overstreg det ikke gæ ldende, og udfyld alle relevante oplysninger   

   

   

   

   

   


