Handelsbetingelser
Bestilling
Bestillinger foretages via vores webshop på www.go-form.dk. Har du problemer med at anvende den, eller har du spørgsmål i
øvrigt, kan du kontakte os på mail, info@go-form.dk eller telefon 93971094.

Betaling
Betalingskort der modtages (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JBC og MobilePay) OBS. Vi modtager ikke Dankort.

Anvendelse af betalingskort i denne butik er sikkert og certificeret af EPAY Payment Solution, hvilket betyder, at du som kunde
ikke løber nogen risiko, når du anvender dit betalingskort. Dine indtastede kortoplysninger kommer aldrig www.go-form.dk i
hænde.

Betalingen er bliver trukket fra din konto når leveringen er sendt til din email.

Levering
Kost og træningsprogrammer som pdf filer købt hos www.go-form.dk bliver sendt til den opgivet e-mail adresse. Den vedhæftet
Pdf-fil kan derefter downloades til din pc. Husk du har 3 forsøg til at downloade filen. Leveringen sker inden for 1-2 fra bestillings
tidspunktet. Der er ikke nogen leverings og fragt omkostninger i forbindelse med køb et digitale vare (pdf filer)

Retur- og fortrydelsesret
Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer. Fx kost- og trænings programmer sendt som pdf fil.

Reklamationsret
Du har 2 års reklamationsret. Såfremt du modtager en forkert vare i forhold til din bestilling eller en beskadiget vare, skal du reklamere inden en rimelig tid efter du har konstateret mangler. Reklamere du inden for 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig. Reklamationer skal sendes til e-mail: info@go-form.dk. Vi forbeholder os ret til at erstatte din vare med en ubeskadiget vare, fremfor at betale købesummen tilbage.

Fortrolighedspolitik
Go´ form Kalundborg forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om kunder/
brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, email adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.
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