
HANDELSBETINGELSER

Ethvert køb af varer eller tjenesteydelser fra Rentokil Initial A/S, i henhold til bestillinger på denne
hjemmeside, sker i henhold til nedenstående handelsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved
udtrykkelig skriftlig aftale.

Læs venligst disse handelsbetingelser omhyggeligt, før du bestiller varer eller tjenesteydelser fra
vores hjemmeside. Ved bestilling af varer eller tjenesteydelser accepterer du samtidig disse
handelsbetingelser.

For at bestille varer eller tjenesteydelser fra vores hjemmeside, skal du acceptere vores
nedenstående handelsbetingelser ved at klikke på ”Jeg accepterer” på ”bestil online”.

1. GENEREL INFORMATION
1.1 www.rentokil.dk er ejet og drevet af Rentokil Initial A/S, Paul Bergsøes Vej 22, 2600

Glostrup. Rentokil Initial A/S er registreret under CVR-nummer 68405017. Rentokil Initial A/S
hovedaktivitet er skadedyrsbekæmpelse.

1.2 Aftaler der indgås via hjemmesiden www.rentokil.dk indgås med Rentokil Initial A/S, Paul
Bergsøes Vej 22, 2600 Glostrup, cvr.nr. 68405017.

1.3 Hjemmesiden www.rentokil.dk er kun beregnet til brug i Danmark og til bestilling af varer og
Tjenesteydelser, der skal leveres og bruges på adresser i Danmark. Der kan således ikke
bestilles varer eller tjenesteydelser til levering på adresser uden for Danmark.

2. PRISER OG BETALING
2.1 Priser oplyst på hjemmesiden er angivet i DKK (danske kroner) og er inkl. den til enhver tid

gældende moms og eventuelle andre afgifter. Prisen vil tillige være angivet i
ordrebekræftelsen.

2.2 Forsendelsesomkostningerne ved varens/varernes forsendelse fra Rentokil Initial A/S til
køber afholdes af køber. Forsendelsesomkostningerne fremgår af hjemmesidens
betalingsside og fremgår endvidere af den fremsendte ordrebekræftelse.

2.3 Rentokil Initial A/S modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort. Betaling vil først blive
trukket på din konto, når varen afsendes eller tjenesteydelsen leveres.

Alle beløb er i DKK og er inkl. moms.

Rentokil Initial A/S bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine
kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse
dine informationer. Indløsningsaftale via Nets og gateway er Quickpay.
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3. HVORDAN INDGÅS AFTALEN MED RENTOKIL
3.1 Din ordre på hjemmesiden er en service eller vare, du bestiller hos os.

Alle ordrer skal godkendes af Rentokil Initial A/S, og vi vil bekræfte ordren ved at sende en
e-mail. Aftalen er først gældende, når du modtager en ordrebekræftelse via e-mail. Aftalen
dækker alene de varer/tjenesteydelser, som er bekræftet i ordrebekræftelse.

3.2 Ved at placere en ordre via vores hjemmeside bekræfter du, at du er myndig og hermed
lovligt kan indgå denne aftale.

3.3 Der fremsendes en elektronisk faktura i forbindelse med købet.

4. LEVERING
4.1 Rentokil Initial A/S afsender varer bestilt via hjemmesiden. Varer afsendes indenfor en uge.

4.2 Ved behandling mod hvepse gælder, at behandlingen foretages senest 3 hverdage efter
bestilling.

5. REKLAMATIONSRET
5.1 Der gives på alle varer 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret

gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

5.2. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet. Ved
fejl eller mangler vil Rentokil Initial A/S dække returneringsomkostninger i et rimeligt
omfang. Ved returnering rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Rentokil Initial A/S
Paul Bergsøes Vej 22
2600 Glostrup
Mail: kontakt.mig@rentokil-initial.com

Der modtages ikke returvarer sendt pr efterkrav.

5.3 I forbindelse med refusion bedes du fremsende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det
aftalte beløb.

5.4 For levering af tjenesteydelser gælder der dansk rets almindelige regler, og såfremt du
mener, der er mangler ved vores ydelse, skal du reklamere til os indenfor rimelig tid.
Reklamation kan fremsendes med e-mail til kontakt.mig@rentokil-initial.com

6. FORTRYDELSESRET
Bestemmelserne i dette afsnit gælder alene for forbrugeraftaler, hvilket vil sige aftaler som
Rentokil Initial indgår eller har indgået med personer, der hovedsagelig handler uden for
deres erhverv.
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6.1. Du har ret til at fortryde dit køb af vare eller tjenesteydelse. For så vidt angår tjenesteydelser,
gælder fortrydelsesretten imidlertid ikke, hvis du i forbindelse med accepten har bekræftet,
at du er indforstået med, at tjenesteydelsen leveres inden udløbet af fortrydelsesfristen, og
at fortrydelsesretten derfor bortfalder i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelsen.

6.2. Fortrydelse skal ske inden 14 dage efter du har modtaget varen. For tjenesteydelser skal
fortrydelse ske inden 14 dage efter aftalens indgåelse. For køb af produkter, der fortrydes,
skal disse tilbageleveres i samme stand som modtaget (i original emballage).

6.3 Fortrydelse skal meddeles os ved en utvetydig erklæring (som du kan fremsende med post
eller på mail kontakt.mig@rentokil-initial.com,og en vare skal returneres senest 14 dage
herefter.

Omkostningerne forbundet med returnering af varer skal du selv afholde.

6.4 Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end
hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.
Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk
butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt,
hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur,
afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk
butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

7. ANSVAR
7.1 Købelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse såfremt den købte vare viser sig at

være behæftet med mangler, dog med nedennævnte i punkt 7.2. anførte undtagelse.

For tjenesteydelser gælder, at dansk rets almindelige regler finder anvendelse, såfremt den
købte tjenesteydelser er behæftet med mangler, dog med nedennævnte i punkt 7.2 anførte
undtagelse

7.2. Rentokil Initial A/S er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tab, herunder men ikke
udelukkende driftstab, avancetab m.v., som følge af fejl og mangler ved den/de købte varer
eller tjenesteydelser.

8. KLAGEMULIGHEDER
8.1 Vi håber naturligvis du bliver glad for din vare eller tjenesteydelse købt hos os. Hvis ikke

opfordrer vi dig til først og fremmest at rette henvendelse til os, så vi sammen kan finde en
løsning.
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Hvis du er forbruger (hvilket vil sige, at du har erhvervet varen eller tjenesteydelsen til brug
hovedsagelig uden for dit erhverv) kan du klage til

Center for Klage Løsning
Nævnets Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klage Løsning via Klageportalen for Nævnenes
Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU
Kommissionens online klage platform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse:
kontakt.mig@rentokil-initial.com

9. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION
9.1 Gældende love kræver at nogle af de informationer eller kommunikation vi sender, til dig skal

være skriftlig. Når du benytter vores internetside, accepterer du, at kommunikationen med
os hovedsagelig bliver elektronisk. Vi vil kontakte dig via e-mail eller give dig informationer
ved at poste meldinger på vores internetside.

Til aftalens formål accepterer du, at den elektroniske kommunikation og erkender at alle
aftaler, meddelelser, informationer og andre former for kommunikation, som vi leverer til dig
elektronisk, overholder alle juridiske krav om at sådan kommunikation skal være skriftlig.
Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder dersom disse kræver anden
kommunikation.

10. ØVRIGE VILKÅR OG PERSONDATAPOLITIK
10.1 Hvis nogle af vilkårene eller bestemmelserne i denne aftale er eller bliver helt eller delvist

ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig, påvirkes eller forringes ikke den resterende del af
aftalen.

10.2 Vi bekymrer os om dine personlige data som du oplyser til os i forbindelse med bestilling af
varer eller tjenesteydelser hos os, og behandler sådan data i overensstemmelse med vores
persondatapolitik som du kan finde her:
https://www.rentokil-initial.com/site-services/cookie-and-privacy-policy/privacy-policy/danis
h_privacy_notice.aspx.

11. VÆRNETING OG LOVVALG
11.1 Aftalen er underlagt og tolkes i henhold til dansk ret og parterne er enige om at sager der

udspringer af denne aftale skal behandles af danske domstole.

11.2 For erhvervsdrivende gælder at alle sager skal behandles ved Retten i Glostrup som 1.
instans.
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