
 

Fillop Abonnementsbetingelser 

 

Alt det kedelige. Så her er der lidt til de hurtige: 

• Vi pakker og leverer med PostNord helt gratis., hvis dit faste Fillop koster over 199kr. Er dit 
faste Fillop på under 199kr. koster det 49kr.  

• Du ka’ altid sætte dit faste Fillop på pause 
• Du skal være 18 år for at have en profil 
• Din første bestilling bliver din faste abonnementskasse. Den kan du altid ændre, hvis du synes 
• Priserne er som udgangspunkt faste. Skulle en vare blive dyrere, hører du fra os 
• Vi stiller kassen lige, hvor du vil have den. Så du behøver ikke være hjemme 
• Betaling og levering kører automatisk. Så det skal du ikke tænke på. Og du får bare en mail, når 

vi er på vej og har trukket pengene 
• Er en vare udsolgt, vil vi prøve at finde en erstatning. Vi bytter selvfølgelig kun med noget 

tilsvarende eller en bedre kvalitet 
• Dit faste Fillop løber, til du selv siger stop. Det kan du gøre, hvis du selv får lyst til at handle alt 

det kedelige igen 
• For resten. Vi hjælper altid gerne, hvis du har spørgsmål. Så ring til os på 89 30 33 00. Eller 

skriv til os på kundeservice@fillop.dk. Eller send os et postkort til Rosbjergvej 33, 8220 
Brabrand 
 

Alt det kedelige – til de omhyggelige: 

1. Lidt om os 

Når du bestiller et abonnement – eller det vi kalder ”et fast Fillop”, får du en aftale med Salling Group A/S, 
CVR-nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand. Sejt, ik’? Og når vi nu skal være venner, så lad os 
bare kalde Salling Group A/S for ”vi” i resten af vores betingelser. 

Opretter du et fast Fillop på Fillops hjemmeside eller i appen, sender vi en ordrebekræftelse på aftalen til 

din e-mail. Du kan også altid følge med på Fillops hjemmeside og i appen. Det er helt op til dig. Fra du 

opretter et fast Fillop, skal du ikke gøre mere – vi sørger for, at både levering og betaling sker helt 

automatisk på dit tilmeldte betalingskort. Nemt, ik’? Det synes vi. 

 

2. Lidt om Salling Group og Stamdata 

Når du logger ind på Fillop sker det via din Salling Group Profil, dvs. profilens loginoplysninger fungerer 
som dit login til Fillop. Det er derfor en betingelse for, at du kan bruge Fillop, at du først  

opretter en Salling Group Profil, medmindre du allerede har en profil. Bruger du  

f.eks. Netto’s Scan&Go har du allerede en Salling Group Profil. 

 

Du vil automatisk blive bedt om at oprette eller  

logge ind med din profil, når du tager Fillop i brug  

første gang. Vi henviser også til profilbetingelserne,  
som du kan finde her. 

 
 
 



 Som led i tilmeldingen til Fillop vil du blive bedt om at afgive en række oplysninger. Dine login-oplysninger, 

dvs. din e-mailadresse og dit kodeord, de kontaktoplysninger som du indtaster, samt det unikke ID, der 

vil blive tilknyttet din bruger, vil alle udgøre stamdata i din Salling Group Profil (herefter ”Stamdata). 

 

2.1. I forhold til behandling af Stamdata, som en del af din profil henvises til privatlivspolitikken for 

profilen,  som du kan finde her.  

2.2. Vi vil også behandle dine Stamdata som led i din brug af Fillop i henhold til disse 

handelsbetingelser og privatlivspolitikken for Fillop. Dine Stamdata bliver dermed behandlet i to 
situationer – som en del af din Salling Group Profil og som en del af Fillop. Fordi Stamdata er en 

del af din Salling Group Profil, får du mulighed for at genbruge oplysningerne i andre Services, 

uden at du behøver at indtaste oplysningerne igen. 

2.3. Udover Stamdata kan du blive bedt om at afgive en række yderligere oplysninger som en del af 

din Fillop bruger som led i oprettelsen eller din senere brug af din Fillop bruger. Sådanne 

oplysninger vil udelukkende blive behandlet som en del af din Fillop bruger. En undtagelse kan 

dog være, hvis du aktivt har samtykket til at dele og bruge oplysningerne med andre Services, 
hvor en eller flere af Fillops funktioner nu eller fremadrettet måtte give mulighed for dette. I så 

fald vil du under den konkrete funktion blive oplyst om behandlingen af dine personoplysninger 

forbundet med delingen. 

 

3. Lidt om dig  

Fillop er kun for folk over 18 år. Er du stadig 17 ½, må vi derfor sende dig i Netto efter alt det kedelige. 

Og alt det tunge.  

Dit faste Fillop er i gang, når du modtager din ordrebekræftelse. Den sender vi til gengæld med det 

samme. Du kan altid ændre, tilføje eller justere på Fillops hjemmeside eller i appen.   

Dit faste Fillop bliver leveret og faktureret med den ønskede frekvens. Og du kan selv vælge, hvor tit du 

har brug for at få leveret dine varer, når du opretter dig. Vi foreslår hver 28. dag. Men det er helt op til dig. 

Vi sender dig blot en e-mail hver gang, vi er på vej med det du mangler – før du mangler det. 

 

4. Lidt om tilpasning af din Fillop-kasse 

Efter din første levering gemmer vi din første abonnementskasse, som dit faste Fillop. Har du 

ændringer, er det ingen problemer. Du kan altid selv tilføje og ændre i sammensætningen på Fillops 
hjemmeside eller i appen. Du kan også tilføje en enkelt vare til din næste levering, hvis det skulle blive 

nødvendigt. Det bestemmer du. Måske snacks til næste fødselsdag? Den klarer vi.  

Du kan ændre i din abonnementskasse helt frem til, at vi begynder at pakke dine varer. Det gør vi to 

hverdage før leveringsdatoen. Skulle du få brug for lidt mere tid til at tænke over din bestilling, er det 

heller ikke noget problem. Du kan sagtens udskyde leveringen på Fillops hjemmeside.  

 



 5. Lidt om priserne 

Fillop er til at gennemskue. Derfor svinger vores priser heller ikke fra uge til uge med en tilbudsavis. I 

stedet får du faste lave priser. Ligesom i alle andre butikker, så kan priserne godt ændre sig lidt. Nogen 

varer bliver billigere, imens andre måske bliver lidt dyrere. Præcis som du kender det fra alle andre 

butikker. Derfor kan prisen på dit faste Fillop også ændre sig. Bliver én af dine yndlingsvarer dyrere, 

skriver vi til dig på e-mail senest 3 hverdage før din levering. Er det en deal-breaker? Så kan du altid nå 
at vælge en anden vare eller sætte dit faste Fillop på pause. 

Alle priserne på vores varer er inklusiv moms og andre kedelige afgifter. Den eneste undtagelse her er 
varer med pant. Her kommer panten oveni.  

Vi sender dig en e-mail 4 hverdage før, at vi leverer dit faste Fillop. Her står den endelige pris også. Sker 

det, at vi ikke har alle dine hverdagsvarer. Det tror vi nu ikke. Så kommer den selvfølgelig heller ikke på 
din faktura. Nok om det. Det er der meget mere om i punkt 6 til de nysgerrige.   

Prisen for levering følger prisen på din bestilling. Derfor kan den godt skifte fra gang til gang. Er din 

abonnementskasse på over 199 kr., så pakker og leverer vi lige til døren helt gratis. Trapperne tager vi 
helt gratis – også til øverste etage (se pkt. 9 om levering). Så du skal egentlig bare læne dig tilbage, så 

er der mere tid til alt det sjove. Eller en ekstra løbetur. Hvis du ellers har den form for humor.     

Er din abonnementskasse på under 199 kr., koster det 49 kr. at få os til at pakke og levere. Men trapperne 

er stadig gratis. Husk, at du altid selv kan tilføje flere varer til din Fillop-kasse på Fillops hjemmeside.  

Vi leverer til hele Danmark også ikke bro-faste øer (eksklusiv Grønland og Færøerne). 

  

5. Lidt om betaling og beløbsreservationer  

Fillop skal være nemt. Rigtig nemt. Derfor sker betalingen også helt automatisk, når dit faste Fillop er 
pakket og gjort klar til levering. Fakturaen får du direkte i din indbakke på leveringsdagen. Smart, ik? 



 Vi accepterer langt de fleste betalingskort. De nysgerrige kan få det fulde overblik på Fillop.dk. Bruger du 

American Express og Diners Club eller andre særlige betalingskort, kan der være et gebyr på din betaling. 

Akkurat som når du bruger det andre steder. Hvilke regler, der gælder, kan du høre meget mere om hos 

din kortudsteder.  

Vi reserverer pengene på dit kort, når vi går i gang med at pakke 2 dage før vi sender dit Fillop afsted, og 

så hæver vi først pengene den dag, vi sender. Vi foretager reservationen for at sikre os, at kortet ikke er 

spærret, og at der er dækning på kortet. 

 

Mangler der dækning på dit betalingskort, bliver det spærret - eller er det måske udløbet? Så skynd dig 

at opdatere dine betalingsoplysninger på vores hjemmeside. Ellers er vi nødt til at lukke dit faste Fillop, 
og sende dig ned i Netto efter alt det tunge. Alt det kedelige. Og alt det nødvendige. Alt det du helst vil 

have leveret lige til døren.   

Når beløbet trækkes på kortet, ophæves reservationen. Den maksimale varighed af en reservation samt 
gebyr afhænger af korttypen, fordi en reservation har en maksimal varighed kan reservationen udløbe.  

Er varen ikke afsendt før udløbet af en reservation, vil vi foretage en ny reservation og den oprindelige 

reservation vil blive ophævet af kortudsteder. 

 

Skulle det ske at en reservation ikke er blevet ophævet, kan du kontakte din kortudsteder, da det kun er 

din kortudsteder, der kan ophæve reservationen. Derudover henviser vi i øvrigt  

til vilkårene for dit betalingskort, som du har fået udleveret af kortudsteder,  

f.eks. din bank. Har du spørgsmål er du selvfølgelig også velkommen til  
at kontakte vores kundeservice. 

 

7. Lidt om sikkerhed ved betaling 
 

Vi passer på dig. Og vi passer på dine oplysninger. Vores  

kortbetalingsløsning får vi fra Bambora Danmark A/S. Helt lavpraktisk  

krypterer vi dine data og sender dem til Bambora Danmark A/S.  
Vi har derfor ikke på noget tidspunkt adgang til at læse dine kortdata.  

 

Ligesom du ikke længere skal bekymre dig om tomme hylder, skal du heller ikke bekymre dig om dine 

betalingsdata. Kun Bambora Danmark A/S kan læse dem – og de gemmer dem sikkert og fortroligt. 

 

8. Lidt om udsolgte varer 

Vi gør alt, hvad vi kan for at levere, det du mangler. Før du mangler det. Så du ikke længere skal tilbringe 

ulvetimen i Netto, men nogle gange sker der ting ude af vores hænder, og det kan give leveringssvigt for 

dig. Vi vil ikke trætte dig med en lang forklaring om udbud og efterspørgsel, leverandørproblemer og force 

majeure. For heldigvis sker det ikke så tit.  

 



  

 

Skulle uheldet alligevel være ude, vil vi, hvis vi kan finde en passende erstatning, enten erstatte 

varen med en anden tilsvarende vare eller fjerne den fra din Fillop-kasse indtil den er på lager igen. 

Det får du selvfølgelig besked om på e-mail, når vi har pakket resten af dine hverdagsvarer. Vi sikrer, 
at den nye erstatning er enten i samme kvalitet som den vare, du bestilte, eller endnu bedre. Og det 

koster selvfølgelig ikke dig ekstra. Skulle den erstattede vare ovenikøbet være billigere, får du også 

besparelsen. Smart ik’? 

Der kan dog være udvalgte varer, hvor vi ikke kan tilbyde en erstatningsvare. Her vil varen blive 

fjernet fra din Fillop-kasse, og du vil ikke få den leveret, før den kommer på lager igen. 

 

9. Lidt om dåse- og flaskepant  

Når du Fillopper kan du også vælge flasker, dåser, øl- og sodavandskasser. Og de har pant på. 

Lige som i butikkerne. Du kan følge med i, hvor meget du har betalt i pant på din ordrebekræftelse. 

Eller på fakturaen. Nemt ik’? 

Panten kan du altid få tilbage, når du afleverer dem i vores butikker. Fuldstændig som med alle 

andre flasker, dåser, øl- og sodavandskasser. Så har du også gjort en god gerning for miljøet. Win-

win.  
 

10. Lidt om levering  

Vi leverer dit faste Fillop med PostNord. Vi vil gerne sige hej, men du behøver ikke være hjemme, 

når vi kommer. Vi stiller blot dit Fillop, hvor du vælger det. Og du kan altid skifte leveringssted på 

Fillops hjemmeside eller i appen. Når kassen er leveret hos dig, er den din. Derfor får du også fra 

dette tidspunkt ansvaret for at passe godt på den.  Bor du i opgang eller et sted hvor det kræver 

nøgle eller kode for PostNord? Så kan du lige give os besked, når du vælger leveringssted på din 

profil, så hører vi PostNord om de allerede har adgang. Har de ikke det, så kontakter vi dig og finder 
en løsning, så du kan få Fillop leveret lige til døren. 

Passer leveringsdagen dårligt kan du bare ændre den. Og det kan du gøre helt frem til, at vi 

begynder at pakke varerne (se pkt. 4 ovenfor). Bliver det nødvendigt, kan du se meget om det på 
Fillops hjemmeside eller i appen. 



 

11. Lidt om afmelding og pause 

Dit faste Fillop løber, til du siger stop. Og du må godt sige farvel til os. Vi bliver selvfølgelig lidt kede af 

det, men det er også ok. Du kan stoppe dit Fillop fra dag til dag på Fillops hjemmeside eller i appen.  
Du må også godt sætte os på pause eller bare springe en enkelt levering over.  

Hvad der sker med dine personoplysninger, når du afmelder eller sætter dit Fillop abonnement på pause, 
kan du læse om i privatlivspolitikken for Fillop. 

Afmelder du Fillop, eller sætter du dit faste Fillop på pause, skal det ske inden, du får din ordrebekræftelse. 

Ellers kan du først ændre dit faste Fillop til næste levering. Og så håber vi selvfølgelig på, at vi finder 
sammen igen. Når du er klar til igen at lade os slæbe hverdagens varer hjem til dig.  

Vi sletter ikke din Salling Group profil, når du pauser eller opsiger dit Fillop, da du måske bruger samme 
profil på andre af vores formater. Ønsker du at slette din Salling Group profil, kan du følge instruktionerne 

i dette link: https://hrgdpronly.sallinggroup.com/hc/da/articles/360004129272-Ret-til-at-blive-glemt 

 

12. Lidt om ændringer 

Vi kan godt ændre i vores betingelser. Især hvis vi laver stave- og kommafejl. Sker der væsentlige 

ændringer, får du besked på e-mail. Og det senest syv dage før, ændringen træder i kraft. 

 

13. Lidt om adgangskoder og adgang 

Du kan altid selv følge med i dit faste Fillop på din profil på Fillops hjemmeside eller i appen. Men du bør 

ikke give andre adgang til profilen. Eller dele din adgangskode. Det gælder i øvrigt også i andre 

sammenhænge.  

Vi beder dig altid om at indtaste dine oplysninger på Fillops hjemmeside eller i appen.  

Vær derfor ekstra opmærksom, hvis du får en e-mail, hvor du bare lige skal opdatere dine informationer 

med et link. Også selvom den ser troværdig ud. Er du i tvivl om mailen er fra os? Så kontakt os endelig.  

Bliver vi mistænkelige, og tror vi, at der er ballade eller identitetstyveri på spil. Så spærres din 

profil. Det er kun for at passe på dig. Vores kundeservice vil efterfølgende kunne genåbne din profil 

 

14. Lidt om fejl og mangler 

Når vi vælger alt det kedelige. Alt det tunge. Alt det nødvendige.  

Gør vi det præcis, som når vi vælger hverdagsvarer  

til os selv. Derfor tror vi heller ikke, at du får en 

vare hjem, der ikke er helt i orden.  
 

 

 



 Eller har en fejl. Skulle det alligevel ske, så skynd dig at kontakte vores kundeservice. 

Måske får vi brug for at få den uperfekte vare sendt tilbage til os. Derfor skal du også gemme 

emballagen. Og ikke smide varen ud. Vi betaler selvfølgelig for fragten tilbage. 
 

15. Lidt om fortrydelsesret og returnering  

Vi håber ikke, at du får behov for at returnere varer fra din Fillop-kasse. Hvis der alligevel er noget, som 

du ønsker at returnere, så skal du være opmærksom på, at du ikke kan returnere varer fra din Fillop-

kasse, der må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, f.eks. levnedsmidler, eller varer, hvor 

forseglingen er brudt, hvis varerne af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet 

til at blive returneret. Disse varer er nemlig undtaget fra fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven. 

For andre varer i din Fillop-kasse, der ikke er undtaget fortrydelsesretten, har du naturligvis 14 dages 

fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor du modtager din Fillop-kasse. 

 

16. Lidt om lovvalg og værneting  

Opstår der en tvist imellem os, gælder dansk ret. Medmindre en ufravigeligregel siger andet, så er Retten 

i Aarhus værnetinget.  

 

17. Lidt om kundeservice 

Vi vil rigtig gerne snakke med dig. Eller skrive med dig. Ring til os på 89 30 33 00. Skriv til os på 

kundeservice@fillop.dk. Eller send et postkort (vi elsker især dem med søde dyr på) til Fillop, Rosbjergvej 
33, 8220 Brabrand.  

Du kan altid få fat på os. Vi er på pinden fra 8-22 alle dage. Lige med undtagelse af helligdagene. Her er 
vi sammen med familien. Vil du hellere selv klare ærterne? Så husk, at du selv kan lave de fleste 

justeringer på Fillops hjemmeside. 



 18. Lidt om gyldighed 

Vi har arbejdet længe på vores betingelser. Skulle et af punkter blive erklæret ugyldige eller 

uigennemførlige, vil de øvrige stadig gælde. 

 

19. Lidt om information fra os  

Vi kontakter dig, hvis der er noget, du skal vide. Måske det er en ordrebekræftelse. En faktura. En 

opdatering. Eller en ændring. I hvert fald skriver vi til dig på enten e-mail eller SMS.  

Vi har også et enkelt spørgsmål til dig hver 3. måned. Det er vigtigt for os at vide hvordan det går, og om 

du er glad for dit Fillop. Så der vil løbende køre en tilfredshedsundersøgelse, så længe du har en aktiv 

profil. Om du vil svare er naturligvis helt op til dig.  

 

20. Lidt om muligheden for at klage 

Går det hele i båndsalat? Så kan en klage over en vare eller tjenesteydelse indgives til Center for 

Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til  

Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus her.  

Du kan også kontakte EU-kommissionen. De har en online klageportal.  

Det kan især være brugbart, hvis du ikke bor i Danmark,  

men i et andet EU-land. Dem kan du læse mere om  

her: http://ec.europa.eu/odr.  

Skriver du til nogen af dem, kan du oplyse vores mailadresse:  

kundeservice@fillop.dk. De er også meget velkomne til at  

kontakte os, hvis de får brug for yderligere information.  

 

21. Særligt for fødevarevirksomheder 

Fødevarevirksomheder, der handler fødevarer på Fillop, skal straks efter købet henvende sig til Fillop 

med henblik på registrering af de nødvendige oplysninger til brug for opfyldelse af krav om sporbarhed 

og håndtering af eventuelle tilbagetrækningssituationer. Kontakt os på kundeservice@fillop.dk eller ring 

på telefon 8930 3300. 
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