KØBSKONTRAKT 2020
1. Serviceydelser
1.1 Standard. De serviceydelser, som CINI CREATIONS sælger og leverer til
kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.
1.2 Kundens medvirken. Kunden skal give personfølsomt data, i det omfang det
er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.
1.3 Lovgivning og standarder. CINI CREATIONS er ansvarlig for at produktet
overholder regelsættet udgivet af IFBB. Ønsker kunden ændringer i strid mod
regelsættet fralægger CINI CREATIONS sig alt ansvar.
__________________________________________________
………………………………………… KUNDENS UNDERSKRIFT
1.4 Produkter. Det kan forkomme at leverandører melder middelogtidig udsolgt
af produkter og derfor kan det være nødvendigt at foretage ændringer i design
hvis de valgte materialer ikke er til at fremskaffe i perioden.
2. Pris, depositum og betaling
2.1 Pris. Prisen for produktet følger CINI CREATIONS gældende prisliste på
det tidspunkt, hvor CINI CREATIONS bekræfter kundens ordre, medmindre
parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms
2.2 Udgifter. Der vil ikke forekomme yderligere udgifter når købskontrakten er
underskrevet, medmindre designet ændres. Se 2.3
2.3 Ved ændringer i designet af bikinien, vil bikinien få ny værdi og prisen vil
derfor omregnes. Bliver produktet dyrere vil kunden skulle betale yderligere.
Bliver værdien mindre, vil CINI CREATIONS beholde beløbet som
modregning for arbejdstid.
2.4 Booking fee. Kunden betaler booking fee 1200DKK ved booking. Booking
fee er bindende og tilbagebetales ikke. Booking fee kan ikke ombyttes til andre
produkter eller videresælges. Booking fee er en personlig booking til personlig
bikini. Booking fee fratrækkes total prisen på bikinien.
2.5 Vælger kunden ikke at stille op, kan booking fee og et evt. design gemmes i
12 måneder eller til samme stævne året efter, fra indbetalt dato. Har kunden
indbetalt yderligere til bikini vil beløbet gemmes og udbetales kun ved afsluttet
samarbejde indenfor de 12 måneder. Kunden vil ikke få sit booking fee retur og
af det indbetalte vil der opkræves 50% af det der skal tilbagebetales. Afsluttes
samarbejdet, gemmes depositum og design ikke og ønsker kunden alligevel at
skulle stille op vil der opkræves nyt depositum. Efter 12 måneder vil
indbetalingen ikke tilbagebetales.

2.6 Betaling.

Totalt beløb til betaling: _____________________
Totalt efter fratrukket fee og andet:____________
Betalt totalt dato: __________________________
2.7 Afbetaling. Bikinien kan opdeles i afdrag efter
aftale. Aftales dette, vil totalprisen divideres ud på
månederne indtil stævnet og det udregnede beløb vil
være minimum afdrag pr. måned.
Afdragsaftale: Kunden og CINI CREATIONS indgår en
afdragsaftale.

Total afdragsbeløb: ________________________
Afdraget forløber over mdr.__________________
Total afdragsbeløb pr. måned: ________________
Indbetaling skal ske senest d. 2 i hver måned.

efter indbetalingen skulle være fundet sted.
Betales der ikke inden retmæssig tid vil CINI CREATIONS ophæve aftalen og
kundens indbetaling vil gå tabt.
4. Levering og fragt
4.1 Leveringstid. Når Bikinien er færdig kontaktes køber og den vil kunne
afhentes efter aftale eller den sendes til den opgivet
adresse som kunden har opgivet i booking informationer. Det er kundens eget
ansvar at den korrekte adresse er opgivet i bookingsystemet. Ændres adresse er
det kundens eget ansvar at ændre dette.
Fragt er inkluderet som brev forsendelse – ønsker kunden tracking på bikinien
vil kunden blive opkrævet fragt differencen
4.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge bikinien ved afhentning/levering.
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig,
skal den straks meddeles skriftligt eller mundtligt. Hvis en fejl eller mangel,
som kunden har opdaget eller bør have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt
til CINI CREATIONS, kan den ikke senere gøres gældende.
5. Garanti og fortrydelse af køb
5.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at bikinien er fri for væsentlige fejl og
mangler i udførelse. Der medfølger ekstra sten til bikinien da det aldrig vil
kunne undgås at nogle sten vil falde af ved brug
5.2 Undtagelser. CINI CREATIONS garanti omfatter ikke fejl eller mangler,
der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med CINI CREATIONS
instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) ændring
udført af andre end CINI CREATIONS, eller (iv) andre forhold, som CINI
CREATIONS er uden ansvar for.
5.3 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at CINI CREATIONS har modtaget
meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler
CINI CREATIONS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
5.4 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at CINI CREATIONS har afgivet
meddelelse til kunden efter pkt. 5.3 om, at en fejl eller mangel er omfattet af
garanti, afhjælper CINI CREATIONS fejlen eller manglen.
5.5 Fortrydelse af køb. Fortryder kunden sit køb vil købet stoppes efter hvilken
fase forløbet befinder sig i (dette gælder ikke Norge med personlige fittngs hvor
købet er bindende efter fuldbetaling af bikini)
Fase 1: Booking fee er indbetalt og kunden ønsker ikke at fortsætte det bookede
forløb. Kunden mister booking fee da det er bindende. (se punkt 2.4)
Samarbejdet ophøres
Fase 2: Booking fee er indbetalt og designmøde er afholdt. Kunden mister
depositum da det er bindende og evt. 50% af indbetaling. (se punkt 2.4 og 2.5)
Fase 3: Booking fee er indbetalt, designmøde er afholdt og første fitting har
fundet sted. Kunden er bundet til minimum at betale for en plain bikini a’ pris
2600DKK og de connectors der er til valgt bikinien hvis bikiniens værdi ikke
overstiger 4000,-. Overstiger bikinien 4000,- er købet bindende og bikinien skal
færdiglaves til udlevering efter aftalt design. (se punkt 2.5)
Fase 4: Booking fee er indbetalt, designmøde er afholdt, alle fittings har fundet
sted. Kunden er bundet til købet og skal betale den aftalte købspris.
Bikinien laves færdig efter det aftalte design. Bikinien kan ikke overtages af
anden part i processen – bikinien er personligt eje og køb i udførelse processen.
6. Fortrolighed og sociale medier
6.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte
andre i stand til at bruge CINI CREATIONS erhvervshemmeligheder eller
andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
6.2 Sociale medier. CINI CREATIONS poster billeder af færdige produkter på
de sociale medier. Kunden vil ikke blive tagget på billederne af kundens bikini
eller informeret herom. Ønsker kunden at blive offentliggjort som ejer på
billederne af kundens bikini kontaktes CINI CREATIONS.

Dato og købers underskrift
3. Forsinket betaling
3.1 Betales det aftalte beløb ikke til tiden vil kunden få en påmindelse i dagene

_________________________________________

