Betalingsbetingelser
Alle indbetalinger overføres til Pay Per Wash A/S, og opdateres samtidigt på din
konto i vaskerisystemet. Herefter overføres vaskeriets omsætning månedligt til
ejeren af vaskeriet.
Pay Per Wash A/S
Møllehaven 16, 4040 Jyllinge
support@payperwash.com
CVR: 39593327
Tlf. +45 9714 5462
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Priser
Alle indbetalinger foregår i danske kroner. Der betales ikke gebyr til Pay Per
Wash A/S for indbetalingen, der kan dog forekomme et kreditkort gebyr.
Betaling
Du kan betale med de mest almindelige betalingskort. Hvis du betaler med
Dankort eller kreditkort, skal du blot indtaste dit kortnummer, udløbsdato
og kontrolcifre ved bestillingen. Beløbet på din bestilling trækkes ikke fra
din konto, før beløbet er bekræftet indgået på din vaskekonto. Ved betaling
med MasterCard, Eurocard eller Diners kommer beløbet automatisk på dit
næste kontoudtog fra kortudstederen - på nøjagtig samme måde, som når
du ellers anvender det pågældende kreditkort.
Sikkerhed
Vi bruger sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en
Internet browser (kortindehaveren) og en Internet server (forretningen).
Det betyder, at de oplysninger, du afgiver ved betaling med Dankort eller
kreditkort, beskyttes under overførelsen fra din computer videre til os. Som
krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og
betragtes som en meget sikker løsning.
Fortrolige oplysninger
Dine oplysninger - navn, adresse og e-mail - bliver transmitteret krypteret,
når du sender dem til os. Det kan du se ved at der i internetbrowseren er en
gul hængelås til stede. Desuden vil du efter en bestilling modtage en
kvittering via e-mail. Du kan jf. persondataloven få fuld indsigt i dine
oplysninger. Oplysninger i forbindelse med dit køb opbevarer vi i 2 år for at
sikre korrekt behandling ved eventuelle reklamationssager.
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Levering
Din indbetaling ekspederes omgående.
Kvittering
Kvitteringen modtager du på e-mail umiddelbart efter, at Pay Per Wash A/S
har modtaget din betaling. Den indeholder blandt andet et ordrenummer,
navn og adresse på betaleren, betalingsmetode, samt en oversigt over det
overførte beløb. Beløbet er endeligt overført, når du har modtaget en
ordrebekræftelse på e-mail. Overførslen kan ikke fortrydes.
Fortrydelsesret
Indbetaler fraskriver sig sin fortrydelsesret. Hvis der er positiv saldo på en
fraflytters konto, vil dette på forespørgsel kunne tilbagebetales til kundens
bankkonto, dog fratrukket et ekspeditionsgebyr på 50 Kr. Har du spørgsmål
til din indbetaling, bedes du rette henvendelse til:
Pay Per Wash A/S
Møllehaven 16, 4040 Jyllinge
support@payperwash.com
CVR: 39593327
Tlf. +45 9714 5462
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Alder
Ved bestilling bekræfter man, at man er 18 år eller derover.
9. Lovvalg og værneting
Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.
10. Forbehold
Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgiftsændringer,
valutaændringer, bruger og tastefejl.

Bruger af vaskeriet forpligter sig til at følge oplyste brugsregler
Brud på brugsregler vil føre til udelukkelse.

