
Bestilling og betaling

Din Dag - Din Opplevelse er åpen 24 timer i døgnet, og du kan derfor handle hos oss 
nesten når som helst. Det kan imidlertid hende at vi stenger butikken grunnet 
vedlikeholdsarbeid. 

 

Du kan kun foreta kjøp når butikken er åpen og tilgjengelig.

 

For å handle på Din Dag - Din Opplevelse må du være fyllt 18 år og være i besittelse av et 
gyldig betalingskort som vi aksepterer. Hvis du enda ikke er fyllt 18 år, kan du allikevel 
kjøpe varer dersom du har fått aksept fra en verge og/eller ellers har juridisk rett til å inngå 
kjøpet.

 

Du velger de varene du vil kjøpe og legger dem i ”handlekurven”. Du kan helt frem til 
selve bestillingstidspunktet endre innholdet i handlekurven, og du kan fortløpende sjekke 
innholdet samt prisen på varene. 

 

Eventuelle ekstra betalinger for f.eks. frakt og betalingskortgebyrer vil først bli regnet ut 
umiddelbart før du er klar til å betale. 

 

Når du er klar til å bestille, klikker du på ”Til kassen”, hvor du taster inn ditt navn, adresse, 
e-post, telefonnummer, betalingsform og velger leveringsmåte.

 

Du kan endre innholdet i handlekurven helt frem til du bekrefter kjøpet ved å trykke på 
knappen ”Bestill og betal”. Deretter går din ordre videre til Din Dag - Din Opplevelse og 
kan ikke lenger endres.

 

Du er forpliktet til å oppgi en korrekt adresse til leveringen av varene. Hvis adressen du 
har oppgitt ikke kan bekreftes, forbeholder Din Dag - Din Opplevelse seg retten til å 
tilbakeholde levering og annullere ordren.

 

Minimumsbeløpet for å kunne fullføre et kjøp på Din Dag - Din Opplevelse er 199 kroner.

 

Annullering av ordre

Din Dag - Din Opplevelse kan annullere en ordre hvis det ikke er mulig å levere den 
bestilte varen. 

 

Du vil bli underrettet dersom en slik situasjon skulle oppstå, slik også enhver betaling eller 
reservasjon foretatt på et betalingsmiddel vil bli returnert/annullert.

 

Kvittering for mottakelse av bestilling og ordrebekreftelse

Når du har bestilt en vare hos oss, mottar du en kvittering pr. e-post for vår mottakelse av 
din bestilling. Det er imidlertid først inngått en bindende kjøpsavtale når du har mottatt en 
ordrebekreftelse/salgskvittering fra oss.

 

14 dages angrerett

Når du handler hos Din Dag - Din Opplevelse har du normalt 14 dages angrerett, hvor du 
kan meddele oss at du angrer kjøpet og deretter returnere varen til oss. 

 

Angreretten gjelder fra den dagen du har mottatt varen. Hvis fristen utgår på en helligdag, 
lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, forlenges fristen til den følgende 
hverdag. 




 

Du må etter mottakelsen kun håndtere varene på en måte som lar deg fastslå varenes art, 
egenskaper og måten de fungerer på. 

 

På noen varer er det ikke angrerett, og det går også an å miste angreretten. Varer som er 
unntatt fra angreretten: Forseglede varer, som av helsebeskyttende-

eller hygienemessige årsaker ikke er egnet til å bli returnert når forseglingen er brutt etter 
leveringen.

  

VIGTIG

Vi forventer at du sender varene raskest mulig etter at du har gitt beskjed om anger, og du 
må sende dem i retur senest 14 dager etter at du har angret. Returen registreres på vårt 
lager innen 14 dager etter at varen har blitt returnert. Du vil motta en e-post når 
tilbakebetaling har funnet sted.


