Vilkår & leverings betingelser:.
Priser
Alle priser er i danske kroner og er inkl. 25 % moms og de i dag gældende afgifter.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Priserne er ekskl. fragt / levering. Hos finvin.dk har vi valgt at sælge vinene til de bedste priser,
og ved levering tillægges der fragt. Mange tilbyder billige leveringer eller ligefrem fragtfri levering,
men tænk lige over dette engang - fragt er hverken gratis eller billig. Hos finvin.dk skal du kende den rigtige
pris for varen og den rigtige pris for fragten. Hos finvin.dk skal du ikke købe 12 flasker af én bestemt vin for
at opnå den gode pris

levering i DK sker til en fast lav pris på kr. 100,00 uanset mængde.
Leveringen sker i samarbejde med Danske Fragtmænd.

Sådan handler du hos os
For at foretage et køb på finvin.dk skal du igennem bare 3 trin.
Send os en mail hvor du indtaster de ønskede varer + indtast dine personlige oplysninger
(leveringsadresse samt oplysning om ønsket lev. tidspunkt, evt. om vinen må stilles f.eks. i garage eller
lign.)
Når vi modtager din mail besvarer vi med en Ordrebekræftelse
Når vi har modtaget din bestilling, vil du modtage en e-mail som bekræfter din ordre. Ordrebekræftelsen
indeholder bl.a. dit ordrenummer og den samlede pris.

Minimumskøb
Hos finvin.dk betinger du dig ikke til at købe hele kasser af en vin du ikke kender.
Du kan f.eks. sammensætte din egen smagekasse for derefter at genbestille de vine du syntes bedst om.
Det gør, at du i ro og mag kan smage de forskellige vine, inden du evt. beslutter dig for at købe hele kasser
af en enkelt vin.

Betaling via bank
reg.nr.3574 konto nr. 7642474
Din ordre vil blive ekspederet så snart vi har registreret din bankoverførsel,
hvilket normalt vil sige inden for 1-2 dage.
Påfør venligst din bankoverførsel en bemærkning om dit navn/firma, samt det 4 cifrede ordrenummer der
står på den ordrebekræftelse som du modtager på mail så snart ordren er modtaget og godkendt.

Som alternativ til levering, har du altid mulighed for selv at afhente i vores butik i Odense - dette skal blot
fremgå af din mail til os.

Vi glæder os til, at servicere dig.

