HANDELSBETINGELSER
Dropzone Denmark ApS
CVR 36553596
Skinderholmsvej 31
7400 Herning

1 PRISER.
. 1.1 Alle priser er inklusive moms, på nær faldskærmsspring hvorpå
der regnes 190DKK pr. plads i flyveren ekskl. Moms. F.eks. et
tandemspring med video vil fylde 3 pladser, altså 570,- af
købsprisen er ekskl. Moms.
. 1.2 Ved bestilling af spring er alle priser er gældende i seks
måneder fra bestilling.
. 1.3 Sker spring som følge af kundens forhold senere end seks
måneder fra bestilling, er kunden forpligtet til at betale eventuel
mellemkommende prisstigning.

2 DEPOSITUM OG BETALING.
. 2.1 Der betales ved bestilling af spring et depositum på 500,. 2.2 Resten betales før spring senest på dagen. Er restbeløbet ikke
betalt før spring, gennemføres spring ikke. Depositummet er
ydermere ikke refunder bart.
. 2.3 Depositum refunderes ikke.
. 2.4 Ved afbud senest 7 dage før spring opkræves ikke restbeløb.
. 2.5 Ved afbud senere end syv dage før spring, er kunden forpligtet
til at betale det fulde beløb.
. 2.6 Ved bestilling af gavekort og print-selv billetter betales det fulde
beløb ved bestilling.
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3 LEVERING.
. 3.1 Alle varer, billetter og gavekort, der skal forsendes, sendes
indenfor 72 timer efter bestilling.
. 3.2 Kunden bestemmer ved bestilling leveringsadressen.
. 3.3 Alle køb er kun gyldige i købsåret indenfor perioden 1. maj til
30. september.

4 BETALINGSFORM
. 4.1 Dropzone Denmark ApS modtager dankort, Visa dankort,
Mastercard og betaling
. 4.2 Bankoverførsler kan ske til konto nr. 9070, 1625132149

5 ANSVAR I FORBINDELSE MED SPRING MED FALDSKÆRM
. 5.1 Alle spring foretages på kundens eget ansvar.
. 5.2 Dropzone Denmark ApS hæfter ikke for nogen form for skade,
der overgår kunden i forbindelse med spring, hverken fysiske
eller psykiske.
. 5.3 Kunden er forpligtet til før spring at underskrive en erklæring
vedrørende de risici, der er forbundet med faldskærmsspring
samt om, at spring foretages på kundens eget an- svar.
. 5.4 Den til enhver tid gældende erklæring kan downloades til
gennemlæsning fra www.dropzonedenmark.dk

6 OPBEVARING AF OPLYSNINGER
. 6.1 I forbindelse med bestilling af spring skal der afgives følgende
oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, alder,
højde og vægt ligesom eventuelle skavanker og/eller sygdomme
skal oplyses.
. 6.2 Oplysninger vedrørende fysikken og helbredet afgives for
kundens skyld af sikkerheds-mæssige grunde. Dropzone
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Denmark ApS er derfor berettiget til at forbyde spring for en
kunde, der ikke vil afgive disse oplysninger.
. 6.3 Oplysningerne registreres og opbevares i fem år fra seneste
spring, hvorefter de slettes. Oplysningerne bevares under
adgang med password men ikke krypteret. Oplysningerne
videregives ikke til nogen med mindre, der består et lovkrav på
udlevering.
. 6.4 Kunden har til enhver tid adgang til at få oplyst, hvilke
oplysninger, der er registreret.

7 FORTRYDELSESRET.
. 7.1 I henhold til de gældende regler om forbrugerkøb over
internettet kan du indenfor fjor- ten dage fra det tidspunkt, hvor
du har bestilt en vare over internettet, fortryde købet, og det
indbetalte beløb vil blive refunderet.
. 7.2 Hvis køber fortrydes, skal det utvetydigt meddeles Dropzone
Denmark ApS skriftligt eller pr. mail. Hvis der er udleveret en
vare i form af billet, gavekort eller lignende skal dette
returneres. Herefter vil indbetalte beløb blive refunderet.
. 7.3 Ved køb i den fysiske butik er der ingen fortrydelsesret.

8 KØB VIA HJEMMESIDEN.
. 8.1 Køb over internettet forudsætter, at vi bekræfter ordren ved
afsendelse af varen. Vi har mulighed for at afvise ordren som
følge af tekniske problem, varemangel o.l.
. 8.2 Du kan annullere din ordre, indtil du har fået meddelelse om, at
den er afsendt.
. 8.3 Fragtomkostninger betales af Dropzone.
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