Betingelser for handel på FioniaFlasken.dk:
Gældende fra 10/1-2022
For at handle i vores butik, skal du være fyldt 18 år efter dansk lovgivning.
Bestilling:
Når du afgiver en bestilling på vores hjemmeside modtager du en online bekræftelse. Skulle det vise
sig at du ikke modtager denne bekræftelse inden 1 time, bør du kontakte os på mail eller telefonisk.
Afhentning:
Varerne kan afhentes i vores butik – Skt. Klemens Malt – i åbningstiden, eller efter aftale.
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 16-19.
Kildebakken 15, Skt. Klemens, 5260 Odense S
Leveringsomkostninger / forsendelse:
Vi leverer over hele Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland, og som en forsøgsordning
levering vi nu også til Sverige. Når du har valgt dine varer, trykker du på Indkøbskurv øverst på
skærmen. Her skal du under Samlet beløb, trykke på Beregn forsendelse, vælg evt. land
(Danmakr/Sverige) og derefter trykke på Opdater totalbeløb. Tryk så på Gå til Kassen og
gennemfør betalingen.
Der er gratis levering for ordre over kr. 600,- Derunder er leveringsomkostningerne kr. 59,Samples dog kun kr. 19,Vi sender som standard din pakke med Coolrunner/DAO eller lignende transportør, til det
udleveringssted der ligger nærmest din adresse. Hvis du ønsker et andet sted, vil vi bede dig vælge
udleveringssted på deres liste og skrive dit valg i bemærkningsfeltet i kassen. Listen finder du her.
Returret/fortrydelsesret:
Ifølge dansk lovgivning er der ikke fortrydelsesret på levnedsmidler. Hvis du imidlertid fortryder et
køb hos os skal du blot rette henvendelse til os inden 14 dage – så finder vi en løsning. Du skal
være forberedt på selv at returnere varen i ubrugt og salgsbar stand og medsende kopi af faktura.
Betaling:
Du kan betale med Visa kort, Visa/Dankort, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og
Maestro. I ”kassen” vælger du QuickPay. Vi hæver først pengene fra din konto når varerne er
afsendt.
Øvrige betalingsmuligheder:
Ønsker du at betale med MobiPay, Swipp eller bankoverførsel vælger du Bankoverførsel hvorefter
du tilsendes en mail med bestillingerne og ordrenummer som du skal anføre når du foretager
betalingen i din app/netbank. MobilPay foretages til 23 95 06 34, bankoverførsel foretages til
Danske Bank – Reg. nr: 4092 konto nr.: 4092633241. Vi sender varerne hurtigst muligt (senest 3
dage) efter vi har modtaget din betaling.
Alle priser på www.fioniaflasken.dk er i Danske Kroner, incl. alle afgifter og 25% moms. Der tages
dog forbehold for trykfejl, tekniske fejl, hackerangreb eller lignende.
Databeskyttelse / privatlivspolitik:
D. 25/5-2018 trådte EU’s nye regler om beskyttelse af persondata i kraft. De oplysninger du
videregiver til os (navn, adresse, e-mail og telefonnummer) vil ikke blive solgt eller på anden måde
udleveret til andre. Vi bruger kun disse oplysninger til at sende dine varer til dig, og til at sende dig

vores nyhedsbreve. Hvis ikke du ønsker dette, skal du blot sende en mail til info@fioniaflasken.dk,
så sletter vi straks alle oplysninger om dig.
Hvis du ikke foretager dig noget, betragter vi det som dit samtykke til fortsat at sende vores
nyhedsbrev til dig.
Cookies:
På www.fioniaflasken.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets
funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
Kontakt:
FioniaFlasken, CVR-nr. 18 16 33 30
Vibekevej 61, 5250 Odense SV
Vagn Ridderberg, telefon: 61 63 53 67
Email: info@fioniaflasken.dk
Copyright:
Alle billeder og tekster på denne hjemmeside tilhører FioniaFlasken og må ikke kopieres eller
distribueres af/til andre uden skriftlig tilladelse.
Butik: Skt. Klemens Malt, Kildebakken 15, Skt. Klemens, 5260 Odense S (klik her)
Thomas Olsen, telefon: 23 95 06 34
Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 16-19
På udvalgte fredag eftermiddage afholder vi specielle ’events’. Tilmeld dig nyhedsbrev.
Vi tager gerne ud og holder whisky smagning hvis du kan samle en flok venner, kollegaer eller
andre interesserede. Skriv til os på info@fioniaflasken.dk for information og tilbud, eller følg os på
https://www.facebook.com/Fioniaflasken og https://instagram.com/skt.klemensmalt

