
	  

	  

Aarhus 2. Februar 2013 

Handelsbetingelser 
iPosen ApS 
Klamsagervej 32 
8230 Åbyhøj 
kundeservice@iPosen.dk 

 

Handelsbetingelser	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Du	  skal	  minimum	  være	  18	  år	  gammel	  for	  at	  kunne	  handle	  på	  iPosen.dk	  -‐-‐-‐-‐-‐	  

1. Betaling 
Betaling kan foretages med følgende betalingskort: VISA/Dankort. 
Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse 
med din bestilling. Kort tid efter levering, har du mulighed for at modtage en 
SMS, hvor du skal svare på spørgsmålet “Er du tilfreds med dagens levering?” 
Svar mulighed “Ja” eller “Nej” 
Såfremt du svarer Ja, vil beløbet som du har handlet for på iPosen.dk. blive 
trukket. 
Du kan enten vælge at betale hver gang, du har handlet med Dankort, eller du 
kan vælge at tanke et fast beløb op hver måned på din iPosen.dk konto, som så 
vil blive trukket det beløb du har handlet for.  
 
2. Priser  
Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en 
vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.  
 
2.1 Leveringsomkostninger, betaling for emballage samt dåse og flaskepant 
Til den værdi der fremgår af kurven, skal der tillægges et leveringsgebyr, en 
betaling for emballage, samt eventuel dåse og flaskepant. 
Leveringsgebyret er fra kr. 40,- 
iPosen.dk leverer din bestilling i fødevare godkendte kasser. iPosen.dk opkræver 
ingen pant eller sikkerhed for disse. Der bliver registreret på kundeniveau det 
antal kasser som er leveret på hver leveringsadresse. Hver kasse udgør en værdi 
af 399 kr. som vil kunne blive opkrævet ved manglende tilbagelevering. Ved 
modtagelse af næste levering, skal kasserne være stillet frem på det valgte 
leveringssted. Ønsker du ikke længere at handle ved iPosen.dk kan du bestille 
afhentning af kasserne imod et afhentningsgebyr på 40,-  
Ved levering til køkkenbordet tager vi alt emballage med retur. 
 
2.2 Omkostninger ved betaling med kort 
Ved betaling med Dankort pålægges nuværende ikke yderligere omkostninger. 
iPosen.dk tager forbehold for fremtidige ændringer vedr. transaktionsgebyr og 
kortgebyr. 
 
 



	  

 
2.3 Online Prisgaranti på den samlede handel 
iPosen.dk giver dig som forbruger online prisgaranti. Det betyder, at hvis den 
handel du har lavet på iPosen.dk kan laves billigere på andre danske 
e-supermarkeder, matcher vi prisen og giver dig din prisdifference retur på din 
iPosen.dk konto. 
Det eneste du skal gøre er at sende os din iPosen.dk kvittering sammen med 
dokumentation på den samlede pris på den samme handel fra det andet  
e-supermarked. 
Dokumentationen kan sendes som en kopi af ordreoversigten eller skærmbillede 
til kundeservice@iposen.dk. Online prisgaranti gælder ikke på rabat/tilbudsvarer. 
 
3. Sikkerhed 
iPosen.dk benytter en betalingsløsning leveret af EPAY ApS. Alle data 
vedrørende din betaling krypteres og sendes via SSL til EPAY ApS. Det betyder, 
at det kun er EPAY ApS, der kan læse dine betalingsdata. 
iPosen.dk overholder PBS/NETS' retningslinjer for internethandel, der betyder, 
at du som forbruger er mindst lige så godt stillet, som når du betaler med dit 
betalingskort i dit lokale supermarked. Alle andre oplysninger i 
kommunikationen mellem dig og iPosen.dk bliver ikke krypteret. 
 
4. Dåse og flaskepant 
iPosen.dk sælger varer med pant i form af flasker og dåser med pantmærke A, B 
og C. Det fremgår af din bestillingsoversigt og faktura, hvis du har betalt pant for 
de varer, som du har købt. 
Der er pant på flasker og dåser med øl, sodavand, kildevand mv.  
Du kan aflevere dine tomme emballager med pant, i de fysiske butikker hvor du 
fysisk plejer at handle ved siden af iPosen.dk. 
Vil du gerne have at iPosen.dk skal afhente og afregne din emballage med pant, 
kan du tegne en ”Ta’ Mine Flasker retur” ordning, som koster 50,- om måneden 
og hvor iPosen.dk én gang hver måned vil sørge for at tage al dit pant emballage 
retur i sammenhæng med en levering af dagligvarer. Du kan forhøre dig om evt. 
tilmeldelse til ordningen ved at skrive til kundeservice@iposen.dk.  
Al din retur pant vil efter maksimum 2 hverdage fra afhentning, blive sat ind på 
din iPosen.dk profil / konto, og du vil kunne se din saldo i indkøbskurven efter 
du er logget ind. Din saldo på iPosen.dk kan du bruge til at handle ind med eller 
få udbetalt når den er over Dkk 500,- 
Når du tilmelder dig ”Ta’ mine flasker retur iPosen.dk” ordningen, vil du få 
muligheden for at tilvælge ”Ta’ mine flasker med retur når jeg får leveret 
dagligvarer fra iPosen.dk næste gang”. 
Når du har klikket det tilvalg, vil du på samme side blive spurgt om antal flasker 
med hhv. pant A, B eller C. Det du oplyser os om her, vil blive den pant du får 
retur når vi har afhentet din pant emballage. Er der forskel på det antal du har 
tastet ind og det som iPosen.dk får indleveret, vil du blive modregnet uden 
varsel. 
 
 
 



	  

Eksempelvis: Du har bestilt afhentning af dine flasker sammen med indlevering 
af dine dagligvarer på mandag, og oplyst ved bestillingen at der vil være 10 stk 
1,5 liters plastflasker som iPosen.dk skal retur. Der vil stå på siden at du har 
bestilt retur tagning af pant emballage for Dkk 30,-. 
Når du har indtastet antal og Pant type vil du blive bedt om at godkende at du har 
talt antal flasker og sikret panttyperne, og i tilfælde af at iPosen.dk tæller antal og 
pant typer med difference, så er det som iPosen.dk når frem til gældende. Hvis 
der er en difference mellem det du bestiller til afhentning og det som iPosen.dk 
tæller ved afregning, vil det altid fremgå af din iPosen.dk profil under ”Mit 
iPosen.dk” .  
Eksempelvis: De 10 stk. 1,5 liters plastflasker du havde indtastet til afhentning, 
bliver indleveret og det viser sig at der kun er 8 stk. 1,5 liters plastflasker, så vil 
der på din iPosen.dk profil under ”Mit iPosen.dk” stå : 
Bestilt afhentning af pant emballage : 10 stk. 1,5 liters plastflasker 
Modtaget pant emballage : 8 stk. 1,5 liters plastflasker 
Pant retur = Dkk 24,- 
 
Tilvalgs ordningen ”Ta’ min flasker retur iPosen.dk” vil kun være muligt én 
gang om måneden, og det er dit ansvar som kunde, at sikre at iPosen.dk’s 
chauffør får overrakt pant emballagen i forsvarligt lukket og samlet stand. Glas 
flasker skal være i flaskekasser, mens plastik gerne må være i én sort sæk. 
 
 

 
 
 
 
 
 



	  

5. Udsolgte varer m.v. 
Såfremt en vare er udsolgt eller ikke lever op til vores kvalitetskrav, vil 
iPosen.dk lade varen udgå af din bestilling. 
Vi vil så vidt det er muligt forsøge at erstatte varen - med mindre du har fravalgt 
at vi må sende dig erstatningsvarer. Erstatningsvaren vil være af enten 
tilsvarende eller bedre kvalitet end den du bestilte uden ekstra omkostninger. 
Såfremt der er en besparelse på erstatningsvaren, tilfalder denne naturligvis dig. 
 
6. Levering 
iPosen.dk leverer på fastlandet og på alle brofaste øer i Danmark. Vi leverer ikke 
til udlandet, Færøerne eller Grønland. 
iPosen.dk leverer i det tidsrum, der er angivet på din bestilling. Såfremt du ikke 
har modtaget dine varer, inden for det angivne tidsrum, bedes du snarest muligt 
og inden rimelig tid kontakte vores kundeservice - enten via e-mail eller 
telefon. 
Hvis du angiver dit mobiltelefonnummer vil du automatisk modtage sms-
beskeder, hvor du skal bekræfte hvorvidt du er tilfreds med din levering eller ej. 
Servicen er gratis. Hvis du ikke ønsker at modtage sms-beskeder om levering kan 
du undlade, at markere i feltet om SMS-besked eller kontakte kundeservice. 
Vi stiller dine varer foran din hoveddør efter vi har ringet på med mindre andet er 
aftalt eller beskrevet i din bestilling. Du er meget velkommen til at informere os, 
hvis du har særlige ønsker vedrørende levering. 
Dette kan du gøre på din profilside under ”Mit iPosen.dk” på iPosen.dk eller i 
forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, har du mulighed for at 
modtage en SMS, hvor du skal svare på spørgsmålet “Er du tilfreds med dagens 
levering?” Svar mulighed “Ja”eller “Nej” Såfremt du svarer Ja, vil beløbet som 
du har handlet for på iPosen.dk blive trukket. 
 
7. Bestilling til andre 
Hvis du bestiller varer til levering hos andre end dig selv, skal du gøre 
modtageren opmærksom herpå, så vedkommende modtager leverancen og ikke 
afviser denne. 
iPosen.dk tilbagebetaler ikke for afviste leverancer og foretager ikke omlevering. 
 
8. Nøgle 
Hvis du bor i en opgang, der er aflåst med nøgle, skal du være hjemme når vi 
kommer med din leverance. Vi har af samme årsag valgt at levere varer i et 
tidsrum, hvor vi håber på at de fleste er hjemme. Hvis din opgang er aflåst med 
en kode, kan du oplyse os koden i forbindelse med din bestilling. 
 
9. Reklamationsret 
Vores varer er nøje udvalgt og sorteret, for at du kan få de bedst tænkelige 
produkter. 
Skulle du mod forventning modtage en vare, der ikke leverer op til standard 
bedes du snarest muligt og inden rimelig tid kontakte vores kundeservice - enten 
via e-mail eller telefon. Du kan vælge, om du vil have pengene retur for den 
pågældende vare, eller om beløbet skal indsættes på din optankningskonto ved 
iPosen.dk. Informere du os ikke om valget vedr. dit tilgodehavende vil det altid 



	  

blive sat ind på din iPosen.dk profil / konto. 
iPosen.dk er berettiget til at kræve at få sendt varen retur, men vil normalt ikke 
gøre dette. Ovenstående gælder naturligvis også, hvis du oplever, at din ordre er 
mangelfuld på anden måde. 
 
10. Fortrydelsesret 
Fortrydelsesretten gælder dog ikke for levnedsmidler og andre varer til 
husholdningens løbende forbrug, hvorfor der varer købt på iPosen.dk er 
fortrydelsesret efter forbruger aftaleloven. Hvilket vil sige, at der ikke er 
fortrydelsesret på f.eks. mad, drikkevarer og andre lignende varer. 
For fødevarer begrænses reklamationsretten til varens naturlige holdbarhed. 
Fortrydelsesfristen for andre varer er 14 dage regnet fra den dag, varen er blevet 
leveret. 
For at anvende fortrydelsesfristen skal varen inden udløbet af fortrydelsesfristen 
sendes tilbage i væsentlig samme stand og mængde til iPosen.dk. 
Pkt. 15. Kunden bærer omkostninger forbundet med tilbage sendelsen. Købet kan 
fortrydes ved at nægte modtagelse af varen, eller ved at returnere varen på den 
angivne adresse. For at du som kunde kan dokumentere, at varen er tilbagesendt 
rettidigt bør du få en kvittering fra postvæsenet. 
 
11. Persondata 
Når du laver en bestilling på iPosen.dk, har iPosen.dk behov for dine oplysninger 
i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse for at bestillingen kan 
leveres til dig og for løbende at kunne give dig en status på din bestilling. 
Alle oplysninger, som iPosen.dk registrerer for at kunne behandle din bestilling, 
behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven. Af hensyn til lovkrav til 
vores bogføring, opbevares disse oplysninger i 5 år. 
Oplysningerne bliver ikke solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til 
tredjepart, uden din accept. 
I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du ret til at få adgang 
til og anmode om at ændre eller slette dine personlige oplysninger. Du kan 
kontakte iPosen.dk via kundeservice, afsnit 14. 
iPosen.dk anvender cookies for at holde styr på de varer, som du har lagt i din 
indkøbskurv, og for at yde dig den bedst mulige personlige brugeroplevelse på 
iPosen.dk Denne cookie er en lille tekst fil, der bliver opbevaret på den computer 
du anvender ved bestillingen, og bliver kun brugt til at kunne genkende dig ved 
dit næste besøg. Desuden anvender iPosen.dk log-statistisk software. 
Hvis du ønsker at slette cookies på din computer, kan du selv gøre det. I Internet 
Explorer 5/6/7.x slettes cookies under menuen 'Funktioner' -> 
'Internetindstillinger' - 
> 'Slet cookies'. I Mozilla Firefox skal du ind under menuen 'Funktioner' -> 
'Indstillinger' -> 'Privatliv'. 
På iPosen.dk anvendes log-statistik med det formål at optimere websitet og dets 
funktionaliteter. 
 
12. Fejlskrift m.v. 
iPosen.dk tager forbehold for forkert angivne priser, tastefejl, slåfejl og anden 
fejlskrift m.v.  



	  

 
13. Ændringer 
iPosen.dk forbeholder sig ret til at ændre disse forretningsbetingelser uden 
forudgående varsel. Du vil i givet fald blive bedt om at bekræfte, at du accepterer 
de nye betingelser. 
 
14. Lovvalg og værneting 
Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem iPosen.dk og en 
kunde. Medmindre præceptive regler foreskriver andet er værneting Retten i 
Viborg. 
 
15. Kundeservice 
Kundeservice kan kontaktes via e-mail på kundeservice@iposen.dk. Vi besvarer 
dine e-mails indenfor 12 timer på hverdage. 
Du kan ligeledes kontakte vores kundeservice på telefon 69 66 92 22. Vores 
kundeservice har åbent alle hverdage fra 10:00 - 16:00. 
 
16. Selskabsoplysninger 
iPosen.dk ApS CVR.nr.: 33880073, Brendstrupgårdsvej 102, 8200 Aarhus N, 
Danmark.  Etableringsår 2010 
 
17. Kontrakter 
Alle kontrakter indgås på dansk. 
 
18. Bestillingsoversigt og faktura 
Ved endt bestilling modtager du en bestillingsoversigt pr. mail. Når ordren er 
pakket, og den er på vej til at blive leveret, modtager du en kvittering på din 
bestilling. 
Du kan følge din bestilling under "Mit iPosen.dk". Her kan du også finde en kopi 
af din kvittering(er). Når du modtager din bestilling, er der ligeledes vedlagt en 
printet kopi af din kvittering. 
Du kan altid finde en kopi af din ordre/kvittering på "Mit iPosen.dk", eller som 
alternativ henvende dig til Kundeservice og få tilsendt kvittering/ordreoversigt 
igen. 
 
19. Sådan handler du hos os 
For at foretage et køb på iPosen.dk skal du igennem følgende trin. 
1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven. Du kan hele 
tiden se indholdet af din indkøbskurv i højre side af skærmen. Gå herefter til 
kassen ved at trykke "Til Kassen".  
2. Tilpas evt. din bestilling og fortsæt ved at trykke " Tilføj". 
3. Indtast dine personlige oplysninger. Hvis du har handlet hos os før kan du     
    nøjes med at indtaste dine log ind oplysninger . 
4. Vælg forsendelses/betalingsmåde. 
5. Tjek at alle oplysninger er korrekte.  
6. Læs og accepter vores forretningsbetingelser og godkend ordren. 
 
 



	  

20. Særlige forhold hvis du er kommunal visiteret borger  
 
Særligt	  for	  post-‐	  og	  telefonordre	  
	  
Når	  iPosen.dk	  modtager	  kortbetaling	  via	  post-‐	  og	  telefonordre,	  skal	  vi	  overholde	  
nogle	  krav	  om	  oplysninger	  til	  kunden	  bl.a.	  købsbetingelser	  og	  oplysninger	  om	  
vores	  forretning,	  som	  du	  kan	  læse	  tidligere	  i	  handelsbetingelserne.	  
	  
Sikkerhed	  ved	  modtagelse	  af	  betalingskort	  
Når	  du	  skal	  oprettes	  som	  kunde	  hos	  iPosen.dk,	  vil	  du	  blive	  bedt	  om	  at	  oplyse	  os	  
dine	  kreditkortoplysninger.	  
iPosen.dk	  lagre	  ingen	  kortinformationer,	  og	  har	  kun	  samarbejde	  med	  instanser	  så	  
som	  E-‐Pay.dk	  ,	  NETS	  og	  TELLER,	  som	  er	  godkendte	  til	  at	  håndtere	  
kreditkortinformationer.	  
	  
21. post – og telefonordre	  
	  
Krav	  til	  bestillingskupon	  ved	  postordre	  	  
	  
Den	  bestillingskupon,	  iPosen.dk’s	  kunder	  skal	  udfylde	  for	  at	  handle	  i	  iPosen.dk,	  
skal	  opfylde	  følgende	  krav:	  
	  
der	  skal	  være	  en	  klar	  og	  tydelig	  beskrivelse	  af	  varen	  
det	  skal	  være	  tydeligt,	  at	  kortbetaling	  er	  muligt	  
kuponen	  indeholder	  personlige	  kortdata	  og	  må	  ikke	  være	  udformet	  som	  et	  åbent	  
postkort	  
forretningens	  navn	  og	  fulde	  adresse	  (postboks	  er	  ikke	  nok)	  skal	  være	  tydelig	  
Kortholderen	  skal	  som	  minimum	  udfylde	  disse	  oplysninger:	  
Navn,	  adresse	  og	  tlf.	  	  
Korttype	  
Kortnummer,	  udløbsdato	  og	  kontrolcifre	  
Beløb	  
Dato	  
Underskrift	  
Teller	  skal	  godkende	  bestillingskuponen.	  	  	  	  
	  
Krav	  til	  kortbetalinger	  via	  telefonordre	  	  	  
iPosen.dk	  skal	  som	  minimum	  give	  kortholder	  fyldestgørende	  information	  om	  de	  
vilkår,	  der	  gælder	  for	  aftalen/handlen,	  herunder:	  	  
forsendelsesomkostninger	  
andre	  omkostninger/gebyrer	  
leveringsbetingelser	  (inkl.	  regler	  for	  fortrydelsesret)	  
	  
Desuden	  skal	  kortholder	  give	  iPosen.dk	  følgende	  oplysninger:	  
navn,	  adresse	  og	  tlf.	  	  
korttype	  
kortnummer,	  udløbsdato	  og	  kontrolcifre	  


