GENERELLE SALGSBETINGELSER - CAMPING TRAVEL CLUB
Find alle de generelle salgsbetingelser for Camping Travel
Club på :
www.campingtravelclub.com
(tilgængeligt på flere sprog)
Disse generelle salgsbetingelser har til formål at
definere de vilkår og betingelser, hvorunder selskabet
Kawan Group, aktieselskab med en kapital på
€1 276 500,00, registreret hos RCS Montpellier
under identifikationsnummeret 418 679 643, hvoraf
hovedkvarteret er placeret på Espace Don Quixote,
547, quai des Moulins, 34201 Sète tilbyder gennem
diverse produkter i lavsæsonen.
Kawan Group ejer mærkerne «Camping Travel Club»,
«Camping Cheque», «Holiday Cheque» «Camping Travel Box», «Camping Travel Card Silver» og «Camping
Travel Card Gold» alle angivet til INPI.
Disse generelle salgsbetingelser gælder kun for
forbrugerne inden for de rammer de giver lov og
retspraksis, og som handler udelukkende for egen
regning. De gælder for alle salg af Camping Travel Club
ved Kawan Group intervenerede via Kundeservice
center og / eller hjemmesiden www.campingtravelclub.
com og / eller handel via en partner.
Kunden erklærer at være opmærksom på disse betingelser for salg, før de bekræfter ordren. Valideringen
af ordren indebærer accept uden begrænsninger eller
forbehold af disse betingelser for salg.
Disse generelle salgsbetingelser er gældende fra
1. december 2016 for 2017 ophold.
Sammenslutningen Kawan Group forbeholder sig ret til
at ændre disse vilkår for salg på et vilkårligt tidspunkt,
ved at udgive en ny version på hjemmesiden for
online salg www.campingtravelclub.com. De generelle
salgsbetingelser er dem, der gælder på datoen for
bekræftelse af ordren.
ARTIKEL 1 - DEFINITIONER
De vilkår og udtryk nævnt nedenfor betyder, at når der
indledes med et stort bogstav, er det med henblik på
fortolkningen og håndhævelse af disse:
« Lavsæson » : Lavsæsonen er en forudbestemt periode
af hver sæson for Camping Club Travel Netværket.
Datoerne for lavsæsonen er forskellige afhængigt af
etablissementet. De er tilgængelige på opførelsen af
etablissementerne ;
« Camping Travel Card Silver » og « Camping Travel
Card Gold » : genoptankelige smart Cards, der tillader
kredit til overnatninger for debitering af et antal
nætter i lejebolig eller standpladser ;
« Camping Travel Box » er en gaveæske, der indeholder
et Camping Travel Card Silver forud optanket med kredit til overnatninger. Camping Travel Card Silver kan
anvendes under de anførte betingelser der medfølger
Find de komplette generelle salgsbetingelser for
Camping Travel Box på : www.campingtravelclub.com

« Kundeservicecenteret » : Call center, reservationer
og håndtering af leverandøroplysninger til bestilling
af produkter hos Camping Travel Club. Kunden
kan kontakte kundeservice centeret på følgende
telefonnummer: 00 333 85 72 29 90 januar til marts:
mandag til fredag fra 09:00 til 18:00. April til september:
mandag til fredag 09:00 til 18:00 og lørdag fra 09:00 til
12:00 og 13:00 til 17:00. Oktober til december: mandag
til fredag fra 09:00 til 12:00 og 14:00 til 18:00 ;
« Order » : at kunden købe produkter eller tjenesteydelser af sælger ;
« Kontrakt » : dette dokument, inklusive dens præambel
og bilag og enhver ændring, udvidelse eller substitution ;
« Kredit til nætter » fra 1. januar, 2017 bliver enhederne
til Kredit til nætter. Kredit til nætter er en metode
til at forbruge nætter på alle etablissementer i
hele netværket Camping Travel Club. (Eksempel:
2 enheder = 32 € kredit til nætter) ;
« Leveringstid » : perioden mellem datoen for bekræftelse
af ordenen og datoen for leveringen af ordren til kunden ;
« Levering omkostninger » : omkostninger afholdt
af sælger til at levere ordren til den leveringsadresse
angivet af kunden ;
« Europa Guide » vejledning offentliggøres hvert
år af sælger, og angiver medlemsetablissementer i
netværket Camping Travel Club ;
« Lejeboliger » Alle boligtyper der udbydes til leje ved
Camping Travel Club: mobile homes, udstyrede telte,
sommerhus, hotelophold, hotel, Riads, bungalow ;
« Levering » : ekspedition af ordren til kunden ;
« Leveringsmetode » : en standard forsendelsesmetode
tilgængelig på hjemmesiden, på det tidspunkt af
ordenen udføres ;
« Pris » : værdien af en enhed eller et produkt eller
en ydelse; denne værdi er inklusive alle skatter og
forsendelsesomkostninger ;
« Total pris » : summen af prisen på de produkter og
tjenester, der er genstand for ordenen; Dette beløb er
inklusive alle afgifter ;
« Pris alt inklusivt » : den samlede pris, hvortil der
sættes omkostninger til forsendelse og håndtering;
Dette beløb er inklusive alle afgifter ;
« Produkter » : alle produkter, der udbydes til salg på
hjemmesiden, via kundeservicecenteret og / eller
sælgers partnere for Camping Travel Card Silver og
Gold, Camping Travel Box, Europa Guide ;
« Netværket Camping Travel Club » : etablissementerne
tilbyder via sælger nætter i lavsæsonen; Listen over
disse etablissementer vil sandsynligvis ændre sig i
løbet af sæsonen ;
« Tjenester » enhver tjeneste, der tilbydes til salg
i kataloget eller på hjemmesiden enten leje af
standpladser eller udlejningsenheder ;
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« Hjemmeside » : hjemmesiden til online salg «www.
campingtravelclub.com» bruges af sælger for at
markedsføre sine produkter og tjenester ;
« Sælger » : selskabet Kawan Group ;
« Online Salg » : markedsføring af produkter og tjenester
via sælgers hjemmeside ;
Enhver henvisning til ental omfatter flertal og
omvendt. Enhver henvisning til et køn omfatter det
andet køn.
ARTIKEL 2 – FORDELE I CAMPING TRAVEL CLUB
Camping Travel Club tilbyder sine kunder to typer
tjenester i lavsæsonen i etablissementer tilknyttet
netværket Camping Travel Club : udlejning af
standpladser og overnatning i udlejningsenheder.
2.1 UDLEJNING AF STANDPLADSER
2.1.1 Beskrivelse af serviceydelsen
Leje af standpladser giver et ophold i lavsæsonen en
nat for 2 personer (+ 1 barn under 6 år), i en af de campingpladser tilknyttet Camping Travel Club netværket
i Europa og Marokko inden for accept af dato af gæster
fra Camping Travel Club defineret af institutionen.
2.1.2 Sats
Til information, er prisen for overnatning i Camping
Travel Club på standpladser i 2017,
- Sats kategori 1: 15 €
- Sats kategori 2: 17 €
- Sats kategori 3: 19 €
Prisen for ophold på standpladser omfatter en standard plads til en campingvogn + bil eller en autocamper eller et telt + 1 køretøj, med elektricitet 6 A (eller
5 kW / dag maksimum), adgang til varmt bad, en hund
(undtagen kategori 1 og 2) i campingpladser som
accepterer dem.
Købsprisen inkluderer ikke: turist skat / øko gebyr,
ekstra personer, mere end 6A elforbrug (eller 5 kW /
dag maksimum) eller andre tjenester, der yderligere
faktureres efter tariffen der gælder på campingpladsen, og i givet fald, afgiften på elektricitet i det østrigske Tyrol.
2.1.3 Reservation
Udlejning af standpladser på campingpladser i
netværket Camping Club Travel, kræver ikke forudgående reservation. Længden af opholdet i lejren er
ikke begrænset.
2.2 UDLEJNINGSENHEDER
2.2.1 Beskrivelse af serviceydelser
Leje af en udlejningsenhed berettiger til et ophold
i lavsæsonen, en nat for 2-8 personer i en af etablissementerne tilknyttet Camping Travel Card netværket, inden for de datoer hvor der accepteres gæster
fra Camping Travel Club. Detaljerne for udlejning af

lejeboliger fremgår på hjemmesiden eller i sælgers Europa Guide. Prisen pr. overnatning, afhængig af type
indkvartering, er angivet på hjemmesiden for sælgeren og i Europa Guiden, og svarer til antallet af nætter
med en minimumspris på 30 euro per nat. Minimum
længde af ophold i disse indkvarteringssteder er to
nætter (ifølge etablissementer).
2.2.2 Sats
Priserne på ophold, i euro, er tilgængelige i
kundeservice centeret (03 85 72 29 90 fra Frankrig
eller 00 333 85 72 29 90 fra andre lande) eller på
hjemmesiden: www.campingtravelclub.com. Priserne
vil blive bekræftet af sælger på tidspunktet for
booking.
Som udgangspunkt er der tre priskategorier for
ophold i udlejninger,
- Sats kategori 1: prisen pr. overnatning er sat i multipla
af 15 € til 30 €
- Sats kategori 2: prisen pr. overnatning er sat i multipla
af 17 € til 34 €
- Sats kategori 3: prisen pr. overnatning er sat i multipla
af 19 € til 38 €
Prisen inkluderer: overnatning for det antal personer,
der er angivet, samt normalt forbrug af vand, gas og
elektricitet, parkering af et køretøj og adgang til infrastruktur og fritid, medmindre andet er angivet. Belægningen er strengt begrænset til det antal gæster der
er angivet, når du foretager en reservation, og inden
for rammerne af det maksimale antal personer, der er
fastsat til overnatning i formularen på Camping Travel
Club. En baby eller et barn går for at være en person.
Prisen inkluderer ikke: valgfri tilbudt forsikring og
service, rengøringsgebyrer (nogle etablissementer
kan inkludere dette i reservationen), lagner, yderligere
fordele (dyr, leje af sikkerhedsboks, babysæt...),
betalte aktiviteter, der foreslås af etablissementet
og turistafgifter eller kommunale, der normalt skal
betales lokalt, medmindre andet er angivet ved
bestilling. Priserne inkluderer ikke transport eller
omkostninger til personligt forbrug.
2.2.3 Booking af udlejningsenheder
For at sikre tilgængeligheden af udlejede enheder, i de
datoer som gæsten ønsker, er det tilrådeligt at booke
på forhånd. Faktisk behøver alle etablissementer
i netværket Camping Travel Club ikke tilbyde
«garanteret tilgængelighed», da det er kunden der
skal kontrollere på hjemmesiden, Europa Guiden
eller telefonisk gennem kundeservicecenteret, om
etablissementet har valgt, eller ikke valgt, at kræver en
forudgående reservation.
Anmodningen om reservation kan være:
• Ved telefonisk henvendelse til kundeservicecenteret:
på 03 85 72 29 90 fra Frankrig eller 00 333 85 72 29 90
fra andre lande. Fra januar til marts: mandag til fredag fra 09:00 til 18:00. April til september: mandag til
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fredag fra 09:00 til 18: 00 og lørdag fra 09:00 til 12:00
og fra 13:00 til 17:00. Oktober til december: mandag til
fredag fra 09:00 til 12:00 og 14:00 til 18:00.
• Ved mail til: Centre de Contact Clients Camping Travel
Club, Kawan Group, 3 rue du Suroit, Zone des Alleux –
CS 81010 22101 DINAN cedex, France
• På hjemmesiden: www.campingtravelclub.com
De tilgængelige foreslåede ophold er i princippet
tilgængelige og verificeres af sælger til det pågældende
etablissement, eventuelle ekstraordinære ændringer
er uden for sælgers kontrol. Sælger reserverer inden
for 48 timer, og bekræfter reservationen via e-mail
eller telefon.
Enhver ændring i antallet af personer fra kunden,
vil være omfattet af en særlig anmodning fra
kundeservicecenteret før ankomsten til opholdsstedet.
Eventuelle ændringer vil medføre, som angivet i
bestemmelserne under kapitlet «Ændringer».
2.2.4 Betalingsbetingelser
Betaling af udlejningsenheder kan kun foretages med
tilstrækkeligt antal digitale kredit til nætter et kort,
enten «Camping Travel Card Silver» eller «Camping
Travel Card Gold».
Ved reservation, skal det resterende beløb debiteres af
sælger senest 5 dage før ankomst.
Når der ikke er tilstrækkelige kredit til nætter på
«Camping Travel Card Silver» eller «Camping Travel
Card Gold» til at dække hele opholdet, vil kunden
på forhånd blive informeret, og skal genoplade sin
konto tilstrækkeligt inden seks dage før ankomst
i etablissementet. Ellers vil reservationen blive
annulleret automatisk.

I tilfælde af at kunden ikke har foretaget en reservation,
kan kunden, hvis saldo er utilstrækkelig, optanke
kreditter til nætter ved ankomst til etablissementet, via
hjemmesiden eller ved at ringe til kundeservicecenteret.
2.2.5 Ændring af en reservation
Enhver ændring af en bekræftet reservation af kunden
skal ske med en skriftlig anmodning senest 6 dage
før ankomst til etablissementet, via e-mail og vil blive
behandlet på e-mail af sælger. En ændring forstås
som en ændring, der ikke påvirker essensen af den
ændrede booking (destination, datoer, indkvartering).
Enhver ændring der ikke er mulig, vil straks blive
informeret til kunden med begrundelse. Kunden
kan så enten bevare sin oprindelige reservation eller
annullere sit ophold. I så fald vil kunden være ansvarlig
for eventuelle omkostninger.
Det er ikke muligt at ændre i opholdet fra 5 dage
før ankomst i etablissementet, og i dette tilfælde vil
kunden ikke være berettiget til en tilbagebetaling af
sit ophold
2.2.6 Ved afbestilling
Ved afbestilling skal kunden straks kontakte
kundeservicecenteret via e-mail: contact@
campingtravelclub.com eller på telefon 03 85 72 29 90
fra Frankrig eller 00 333 85 72 29 90 fra andre
lande. Fra januar til marts: mandag til fredag fra
09:00 til 18:00. April til september: mandag til
fredag fra 09:00 til 18:00 og lørdag fra 09:00 til
12:00 samt 13:00 til 17:00. Oktober til december:
mandag til fredag fra 09:00 til 12:00 og 14:00 til 18:00.
Enhver annullering af en reservation foretaget af
kunden, udløser betaling af følgende gebyrer:

Samlet beløb for
opholdet (nætter)

J-5

J-4

J-3 og -

< eller svarende til
6 nætter*

1 nat*

2 nætter *

Alle nætter

7 nætter * - 12 nætter *

3 nætter *

5 nætter *

Alle nætter

13 nætter * - 18 nætter *

5 nætter *

10 nætter *

Alle nætter

19 nætter * - 25 nætter *

7 nætter *

12 nætter *

Alle nætter

26 nætter * - 31 nætter *

9 nætter *

16 nætter*

Alle nætter

32 nætter * og +

19 nætter *

19 nætter *

Alle nætter

* på en fast værdiansættelse i henhold til kategorisatsen for ETABLISSEMENTET.

Ethvert afbrudt ophold eller kortere ophold eller enhver tjeneste der ikke bruges af kunden, uanset af hvilken grund,
giver ikke anledning til nogen tilbagebetaling.
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ARTIKEL 3 – BOLIG OG HVILKÅR FOR OPHOLD

Tilbuddet gælder kun på en helt identisk model:

Før opholdet påbegyndes, modtager kunden (via
e-mail eller post) et bekræftelsesdokument til at
sammenholde med indholdet af ordrebekræftelsen fra
booking kontoret, der fremsendes til etablissementet
for at bekræfte kundens ankomst. Kunden bør
informeres om etablissementets ankomst og afrejse
tider. Uden for disse tider, anbefales det, at kunden
informere etablissementet om deres forventede
ankomsttidspunkt, eventuelt om der er yderligere
omkostninger i forbindelse med sen ankomst, hvilket
alene er kundens ansvar. Efter 24 timer uden en lyd
fra kunden (no show), kan sælger frit disponere over
den udlejede indkvartering, uden kunden har krav på
refusion.

• Etablissement og type udlejningsenhed er identiske

Det er kundens pligt at overholde reglerne i
etablissementet. Ved overtrædelser der er grundlag for
en udsmidning fra pladsen, giver det ikke ret til nogen
erstatning eller godtgørelse. Desuden kan kunden blive
bedt om at indbetale et depositum ved ankomsten. I
tilfælde af at kunden ikke har udført klargøringen af
lejeboligen som aftalt ved afrejse, vil det indbetalte
depositum blive af etablissementet. Størrelsen af
depositum, rengøringsgebyrer mv, er specifikke for
hvert etablissement og uafhængigt af Camping Travel
Club. Oplysninger om indbetaling af depositum er
tilgængeligt for hvert etablissements oplysningsark
på vores hjemmeside. Ting og personlige ejendele
der medbringes til etablissementet, er udelukkende
kundens eget ansvar. Kunden er forpligtet til at
forsikre sig mod de risici, som kan være ved opholdet.
i tilfælde af tyveri, bortkomst eller skader, der kan
opstå under deres ophold. I tilfælde af force majeure
eller naturkatastrofer, kan hverken sælger eller
etablissementet holdes ansvarlig for de gener, der
forstyrrer opholdet for kunden (tørke, oversvømmelser,
strømafbrydelser, vand, gas, strejker, arbejder...).
Ved arbejde betyder det gener ved anlæg af veje,
bygninger mv der kan opstå omkring opholdsstedet.
Sælger vil bestræbe sig på at underrette kunden om
sådanne gener, forudsat at de er anmeldt.

Ansøgningen skal sendes med post til følgende
adresse: contact@campingtravelclub.com senest
7 kalenderdage efter turen er book hos sælgeren, og
mindst 30 dage før ankomst. E-mailen skal indeholde
følgende oplysninger:

ARTIKEL 4: TILBUDDET GARANTERET BEDSTE PRIS
4.1 Tilbuddets betingelser
Tilbuddet «garanteret bedste pris» er inkluderet ved
ophold på standpladser i netværket Camping Club
Travel. Men i udlejningsenheder, er tilbuddet kun
tilgængelig for etablissementer der har tilsluttet sig
dette tilbud, og har det annonceret på hjemmesiden
og i Europa Guiden.
I tilfælde af at kunden har booket et ophold på et
etablissement i netværket Camping Travel Club og
finder, senest 7 dage efter bestilling, mindst 30 dage
før datoen for begyndelsen af opholdet, en lavere
sats for samme standplads på en anden hjemmeside.
Dette tilbud gælder kun for ophold købt på sælgers
hjemmeside eller gennem kundeservicecenteret for
sælgeren og har været genstand for en bekræftet
kommunikation, efter reservationen er bekræftet.

• Startdato, slutdato og længden af opholdet er det
samme
• Salgsbetingelserne er identiske (herunder form
af indskud, betaling, annullering og ændring af
opholdet …)
Den lavere pris skal være til rådighed for at bo på
stedet på tidspunktet for ansøgningen. Prisen for
reserveret ophold fra sælger er ekskl. booking gebyr,
ekskl. salgsfremmende og kommercielle salg, «turistpakker» og salg til «private».
4.2 Behandlingsmetode for tilbuddet

• En kopi af reservationsbekræftelsen sendt af sælger;
• Skærmbillede af den konkurrerende hjemmeside
med tilbuddet til en lavere pris end den, der er betalt.
Skærmbilledet skal være det sidste trin i at booke på
tredjeparts hjemmeside (sidste trin før betaling) og
omfatter alle dele af ordren.
Efter sælger har kontrolleret tjenesten, og hvis alle
betingelser i købstilbuddet er opfyldt, vil forskellen
i kundens pris for ophold blive krediteret til kundens
kort, enten «Camping Travel Card Silver» eller
«Camping Travel Card Gold».
Dette tilbud gælder kun for de udlejningsenheder
hvor det etablissement som kunden har valgt er
medlem af tilbuddet ”bedste prisgaranti”.
ARTIKEL 5 – ETABLISSEMENTER AFIILIERET MED
NETVÆRKET CAMPING TRAVEL CLUB
Listen med etablissementer der er affilieret med
netværket Camping Travel Club vises i Europa
Guiden og er samtidig tilgængelig på hjemmesiden:
www.campingtravelclub.com.
Listen over etablissementer der er medlem af netværket
Camping Travel Club bliver opdateret på hjemmesiden:
www.campingtravelclub.com og på vores mobile App
”Camping Travel Club” samt informationer relateret
etablissementerne.
Europa Guiden indeholder en liste over etablissementer
tilknyttet netværket Camping Travel Club. Arkene i
denne guide indeholder følgende oplysninger: satser
eller kategorisats for etablissementet, datoer for
accept af kredit til nætter i etablissementet mv.
De oplysninger og billeder til etablissementerne der er
i Europa Guiden sendes til sælger af etablissementets
ledere under eget ansvar. De er kun til information
og kan ikke betragtes som bindende for så vidt de
kan ændres i løbet af sæsonen (f.eks. en kommunal

679
DK_CGV-2017.indd 679

17/11/2016 18:42:31

beslutning om at lukke pladsen). Etablissementet
garanterer ægtheden og karakteren af oplysningernes
ægthed, og at de ikke er vildledende. Kunderne
vil blive informeret om eventuelle ændringer som
etablissementet foretager i betingelser, efter sælger
er informeret.
Nærmere oplysninger om tjenester og beskrivelser af
udlejningsenheder og tilgængelige standpladser er
tilgængelige på hjemmesiden www.campingtravelclub.
com eller kan sendes til kunden ved at kontakte
kundeservicecenteret.
ARTIKEL 6: UNDERSTØTTELSE AF KREDIT TIL
NÆTTER

6.3 – Gyldighedens ophør og proceduren for
kreditter til nætter
IDet er muligt at forlænge gyldighedsperioden for
kreditter til nætter på «Travel Camping Card Silver»
eller papir kuponer til en værd af 16 € udestående.
Denne udvidelse kan kun ske én gang i løbet af
kreditter til nætter.
Fra den 1. januar 2017 til den 30. juni, 2017 (inkluderet),
vil kreditter til nætter udstedt i 2015, og hvis
gyldighedsperiode udløber 31. december 2016, kan
forlænges med et kalenderår. Efter den 30. juni, 2017
er forlængelse ikke mulig.

6.1 Papirudgave: kuponer

• Til enhver forlængelse af kuponer på papir, se
forholdene i artikel 6.4 i denne.

Kuponen er et papirdokument, der kan forudbetale
overnatninger i campingpladser fra netværket Camping
Club Travel på standpladser.

• For enhver ansøgning om forlængelse af kreditter til
nætter tanket på et Camping Travel Card Silver – skal
indehaveren:

Retten til udveksling af kuponer består af to dele.
Den første del udfyldes af kunden og skal indeholde
følgende oplysninger: Navn, Adresse, Postnummer, By,
Land, e-mailadresse og en aftagelig slip der bruges af
campingpladsen til regnskabet.

- Udfylde onlineansøgningen på :
www.campingtravelclub.com

Kuponerne er papirer til aflevering på campingpladser
fra netværket Camping Travel Club til opholdsstedet ved
kundens ankomst. Kuponen er gyldig i 2 kalenderår fra
købsdatoen.
I forbindelse med overgangen til digitalt, vil Camping
Travel Club ikke udlevere flere kuponer fra 31/10/2016.
Dog vil papirkuponer til en værdi af € 16, der stadig
er i omløb blive accepteret indtil 31/12/2017. De kan
forlænges i henhold til betingelserne i artikel 6.3.
6.2 Digitale medier
Nætterne kan blive krediteret, som ønsket, på kortet
«Camping Travel Card Silver» eller kortet «Camping
Travel Card Gold». Disse smart Cards er genoptankelige
plastkort, der kan kreditere kundens konto, når der
forbruges kreditter til nætter på standpladser eller i
udlejningsenheder i netværket Camping Travel Club.
Kredit til nætter bliver opkrævet på kundens kort og
debiteres J-5 ved udlejningsenheder ved reservation
eller ved kundens ankomst når der ikke er reserveret.
Ved standpladser debiteres kreditter til nætter når
kunden forlader etablissementet.
Kortholder skal før brug, og på eget ansvar, sikre at der
er tilstrækkelige kreditter tilgængelige på kortet, til at
afregne for sit ophold, i god tid.
Kreditter til nætter kan ikke overdrages eller overføres til
andre brugere, af ejeren eller ægtefællen (medmindre
der specifikt henvises til disse undtagelser).
Campingpladser tilknyttet netværket Camping Travel
Club er forpligtet til at afvise gavekort på papir og /
eller kort præsenteret af nogen anden person end
indehaveren eller dennes ægtefælle.

Betale forlængelsesgebyret online med kreditkort.
- Eller udføre forespørgslen vie telefon: 03 85 72 29 90
fra Frankrig eller 00 333 85 72 29 90 fra andre lande.
Fra januar til marts: mandag til fredag fra 09:00 til
18:00. April til september: mandag til fredag fra 09:00
til 18:00 og lørdag fra 09:00 til 12:00 samt 13:00 til
17:00. Oktober til december: mandag til fredag fra
09:00 til 12:00 og 14:00 til 18:00.
Forlængelsesgebyret betales med kreditkort.
- Eller på mail: contact@campingtravelclub.com
(betaling af forlængelsesgebyret med kreditkort)
Efter modtagelse af ansøgningen inden for tidsfristen,
og betaling af forlængelsesgebyret på 15 €, vil
kundens kredit til nætter forlænges for et kalenderår.
I tilfælde af at kreditter til nætter ikke benyttes, eller
forlænges i deres gyldighedsperiode, kan kunden
hverken kræve tilbagebetaling eller kompensation af
nogen art.
6.4 – Overgang til digital
Fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017 (inklusive),
papirkuponer udstedt i 2015, og hvis gyldighedsperiode
udløber 31. december vil 2016, kan blive forlænget
med et kalenderår under programmet «Overgang til
digital» som beskrevet nedenfor. Vær opmærksom på, at
forlængelse af papirkuponer til digitale, kan i dag kun ske
ved at kreditere et Camping Travel Card Silver eller Gold.
«Digital overgang» giver indehaveren af papirkuponer
mulighed for at overføre dem til et Camping Travel
Card. For at gøre dette, skal ejeren udfylde onlineformularen på http://www.campingtravelclub.com/
passez-au-numerique/ og vælge sit Camping Travel
Card
• Camping Travel Card-Silver: Kunden skal udfylde
formularen online
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- Inden 8 hverdage, vil kunden modtage et ikke-tanket
Silver Card og en frankeret kuvert
- Efter modtagelsen af dette brev, skal papirkuponerne
sendes i kuverten med porto, samt noten der angiver
dit efternavn / fornavn / e-mailadresse og nummer på
det Silver Card der blev sendt til dig
- Når kundekontaktcentret modtager papirenhederne,
vil de blive krediteret på kundens Camping Travel
Card-Silver.
- Kunden vil modtage en gratis 2017 Europa Guide,
så snart den bliver tilgængelig.
• Camping Travel Card-Gold: Kunden skal udfylde formularen online.
- Inden 8 hverdage, vil kunden modtage forudbetalt
kuvert og et kort fra selskabet KAWAN GROUP
- Ved modtagelsen af dette brev, skal papirkuponerne
sendes i kuverten, porto er betalt, samt noten der
angiver dit efternavn / fornavn / e-mailadresse og en
check på € 21 (svarende til et abonnement på 4 år til
Camping Travel Card - Gold med 1 års gratis) hvis kunden
vælger at betale med check, eller kvittering for betaling,
hvis kunden vælger at betale via bankoverførsel.
ARTIKEL 7: PRODUKTER CAMPING TRAVEL CLUB
7.1 Camping Travel Card - Silver
«Camping Travel Card - Silver» er gratis. Kortet er
gyldigt for kunder hos Camping Travel Club til kreditter
til nætter, og har en gyldighed på 2 kalenderår.
7.2 Camping Travel Card - Gold
Prisen på abonnement til «Camping Travel Card Gold» er 28 €. Abonnementet er for en periode på
4 år og kan forlænges efter anmodning fra kunden for
den samme periode. Abonnementsfornyelse er ikke
automatisk. Kreditter til nætter har en løbetid på fire
kalenderår, og kan ikke forlænges.
7.2.1 ASpecifikke fordele for kortholdere af ”Camping Travel Card – Gold”
«Camping Travel Card - Gold» giver indehaveren i
tegningsperioden, en række privilegier, tjenester og
ydelser. Kortholdere af «Camping Travel Card - Gold»
modtager årligt en Europa Guide og Club magasinet.
De har også en dedikeret telefonlinje og særtilbud på
campingpladserne i netværket Camping Travel Club.
De ekstra fordele og privilegier, som et «Camping
Travel Card - Gold» giver sin ejer er begrænset til
varigheden af abonnementet. Men kreditter til nætter
gyldige på et «Camping Travel Card - Gold» kan bruges
efter udløbsdatoen for abonnementet og inden for
rammerne af deres gyldighed.
7.2.2 Loyalitetsprogrammet til Camping Travel
Card - Gold
Loyalitetsprogrammet belønner indehaveren af deres
kort «Camping Travel Card - Gold» ved brug under
følgende betingelser:

- 1 nat brugt = 1 loyalitetspoint
- 15 nætter brugt = 15 loyalitetspoint + 2 loyalitetspoint
gratis
- 30 nætter brugt = 30 loyalitetspoint + 3 loyalitetspoint
gratis
- 43 loyalitetspoint = rabat på 50% ved fornyelse af
abonnementet på Gold Card
- 46 loyalitetspoint = en nat à 15€ tilbydes i netværket
Camping Travel Club
- 53 loyalitetspoint = en nat à 17€ tilbydes i netværket
Camping Travel Club
- 59 loyalitetspoint = en nat à 19€ tilbydes på et
etablissement i netværket Camping Travel Club
- 87 nætter brugt = fornyelse af abonnementet på
Gold Card gratis
Et point er brugbart i 1 år fra tidspunktet for
opnåelse. Nulstilling af loyalitetspoint sker hvert år på
oprettelsesdato i tilfælde af, at kunden ikke har købt
eller forbrugt i løbet af de foregående 12 måneder.
Disse point kan ikke overføres eller ombyttes til
kontanter.
7.2.3 Hjælp til bistand og afbestilling Camping
Travel Card - Guld inkluderet
Tilbuddet on AXA assistance er inkluderet i « Camping
Travel Card – Gold » abonnementet og omfatter:
• Oversættelsesservice og hjælp til tolkning
• Bistand i tilfælde af tyveri eller tab af identitetspapirer,
dokumenter eller betalingsmidler
• Materiel forskud i tilfælde af tab eller tyveri
• Afbestilling af ferie
• Sikkerhed i hjemmet i tilfælde af indbrud eller røveri
Kunden erkender at have modtaget de oplysninger,
varsel for AXA Assistance, med alle de garantier og
betingelser for at drage fordel af sådanne garantier.
Kunden kan også spørge kundeservicecenteret via
telefon eller på internettet www.campingtravelclub.
com
Godtgørelsen af afbestillingsgebyr / Assistance sker
via kreditter til nætter for Camping Travel Card - Gold
kunder.
For mere information kontakt 00 333 85 72 29 90
7.3 Omfattende Forsikring – Udlejningsenheder
LEJE DÆKNING
Kunder med et Camping Travel Card - Silver eller Gold
har mulighed for ved hver reservation i lejebolig at
tegne kaskoforsikring:
Dette er en betalt, valgfri forsikring.
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• Sats for kunder med Camping Travel Card - Gold: 3.5%
af den samlede pris
• Sats for kunder med Camping Travel Card - Silver: 4%
af den samlede pris
Kunden erkender at have modtaget de oplysninger,
varsel for LEJE DÆKNING med alle de garantier og
betingelser for at drage fordel af sådanne garantier.
Kunden kan også spørge kundeservicecenteret via
telefon eller på internettet www.campingtravelclub.
com.
Godtgørelsen af afbestillingsgebyr / Assistance sker
via kreditter til nætter for Camping Travel Card - Gold
eller Silver kunder.
For flere informationer, kontakt 00 333 85 72 29 90
ARTIKEL 8: PROGRAMMERNE HOLIDAY REWARDS
OG SPONSORERING
8.1 Programmet Holiday Rewards
Programmet «Holiday Rewards» er et loyalitetsprogram,
der belønner indehavere for brug af deres kort
«Camping Travel Card - Gold» eller «Camping Travel
Card - Silver». Hvert år mellem den 1. januar og den
31. december for femogtyve (25) nætter forbrugt med
kortet «Camping Travel Card - Gold» eller «Camping
Travel Card - Silver» i etablissementer tilknyttet
netværket Camp Travel Club, tilbydes kortindehaveren
€ 15 kredit til nætter. Disse kreditter kan bruges til
overnatninger der tilbydes i Camping Club Travel
netværket, på samme betingelser og ydelser som
kreditter til nætter. De vil have samme gyldighed som
kreditter til nætter købt på samme dato. De vil kunne
benyttes med de samme betingelser, men kan ikke
refunderes. Kreditter til nætter der er til rådighed er
ikke kompatible med en «Holiday Rewards» kredit.
Hver 1. januar, bliver «Holiday Rewards” konti ryddet.
Kreditter til nætter kan ikke overføres eller byttes mod
kontanter.
Sælger forbeholder sig ret til at suspendere privilegier
til enhver person der deltager, hvis vedkommende
er involveret i svigagtige aktiviteter eller bruger
programmet«HolidayRewards»istridmedbetingelserne
for brug. Afgørelser fra sælger i alle spørgsmål eller
tvister vedrørende berettigelse til programmet,
gevinsten eller brugen af kreditter til nætter, eller
kundens brud på overholdelse af Holiday Rewards vilkår
og betingelser er endelig.
8.2 Sponsorprogrammet
Camping Travel Club tilbyder et sponsorprogram til
samtlige kunder der er indehavere af et Camping
Travel Card - Silver eller Gold.
For enhver ny kunde der henvises, og som aktiverer
kortet og optanker det med minimum 3 kreditter til
nætter (minimum 45 €):
- Indehaveren af et sponsorat til et Camping Travel
Card - Silver modtager værdien af en nat à 15€ indsat
som kreditter til nætter.

- Indehaveren af et sponsorat til et Camping
Travel Card - Gold kan vælge mellem at modtage
53 loyalitetspoints eller værdien af en nat à 17€ indsat
som kreditter til nætter.
ARTIKEL 9: OVERDRAGELSESPROCEDURE FOR
DIGITALE KREDITTER TIL NÆTTER
Overførslen beskrevet nedenfor gælder kun for
digitale kreditter til nætter. De trykte papirkuponer
der er registreret, kan ikke refunderes eller overdrages.
Hvis ejeren ikke personligt kan drage fordel af hans
digitale kreditter til nætter, er det muligt undtagelsesvis
at gavne en tredjepart gratis efter anmodning
(ved at skrive til contact@campingtravelclub.com
eller på telefon 03 85 72 29 90 fra Frankrig eller
00 333 85 72 29 90 fra andre lande).
Kun gyldige krediterer til nætter kan overføres. De
overførte kreditter fastholde deres oprindelige
gyldighedsperiode.
ARTIKEL 10: INDFRIELSESPROCEDURE FOR DIGITALE
KREDITTER TIL NÆTTER
Krediter til nætter og gyldige papirkuponer der er købt
af kunden (ikke købt som en del af et kampagnetilbud)
kan blive refunderet, minus et ekspeditionsgebyr på
25% af det samlede beløb af kreditter til nætter der
oprindeligt er købt.
De eneste grunde til godtgørelser, ”der er accepteret
af Sælger er:
1. Indehaveren af et «Camping Travel Card» dør, eller
dennes ægtefælle.
Anmodning om tilbagebetaling skal ledsages af en
dødsattest for indehaveren eller ægtefællen.
2. Medicinsk certificeret handicap af indehaveren af et
«Camping Travel Card» der forhindre at vedkommende
kan være på et ophold på en campingplads i netværket
Camping Travel Club. Anmodning om tilbagebetaling
skal ledsages af en lægeerklæring for handicappet og
dokumentation for den manglende evne til at bo i en af
campingpladserne i Camping Travel Club netværket.
Al dokumentation til støtte for anmodningen om
tilbagebetaling: dødsattest eller lægeerklæring for
medicinsk invaliditet, skal indgives inden 6 måneder
fra dato for død eller invaliditetens opgørelse. Ellers vil
beløbet ikke blive betalt.
ARTIKEL 11: VED TAB ELLER TYVERI AF
PAPIRKUPONER ELLER CAMPING TRAVEL CARD
SILVER ELLER GOLD
Papirkuponer ombyttes eller refunderes ikke hvis de
bliver tabt eller stjålet.
I tilfælde af tab eller tyveri af et «Camping Travel Card»,
skal indehaveren straks kontakte kundeservicecenteret
på 00 333 85 72 29 90 fra overalt i Europa (prisen på
et normalt opkald fra udlandet) eller 03 85 72 29 90
fra Frankrig (Fra januar til marts: mandag til fredag
fra 09:00 til 18:00. April til september: mandag til
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fredag fra 09:00 til 18:00 og lørdag fra 09:00 til 12:00
samt 13:00 til 17:00. Oktober til december: mandag
til fredag fra 09:00 til 12:00 og 14:00 til 18:00.) for at
gennemføre sin indsigelse. Efter redegørelsen, vil
der være udskiftning af kreditter til nætter, krediteret
tilbage til kontohaveren fra det tidspunkt indsigelsen
er foretaget.
Indehaveren skal betale et beløb på 10 € til et erstatning
gebyr, inden det nye kort sendes. Undtagelsesvis har
kortholdere af «Camping Travel Card Gold» en fordel, da
det første tab eller tyveri af deres kort udskiftes gratis.
Denne udskiftning er kun gyldig én gang i perioden for
tegning af kortet «Camping Travel Card Gold».
ARTIKEL 12: BESTILLING AF PRODUKTER TIL
CAMPING TRAVEL CLUB AF KUNDER
12.1 Bestilling per telefon
Produkter til Camping Travel Club kan bestilles via telefon 00 333 85 72 29 90 fra overalt i Europa (prisen på
et normalt opkald fra udlandet) eller 03 85 72 29 90 fra
Frankrig (Fra januar til marts: mandag til fredag fra
09:00 til 18:00. April til september: mandag til fredag
fra 09:00 til 18:00 og lørdag fra 09:00 til 12:00 samt
13:00 til 17:00. Oktober til december: mandag til
fredag fra 09:00 til 12:00 og 14:00 til 18:00.)
12.2 Bestilling via internettet
Produkter til Camping Travel Club kan bestilles på
hjemmesiden www.campingtravelclub.com
Efter udførsel af ordren, vil «dobbelt klik» for
kunden udgøre en elektronisk signatur, der mellem
parterne har den samme værdi som en håndskreven
underskrift; det bliver præciseret, at ved det første klik
bekræfter forbrugeren sin ordre, og at ved det andet
klik, accepterer han endelig efter egen kontrol. Ordren
vil blive registreret, ved det andet klik. Alle ordrer
afsluttet af kunden har bindende forpligtelse.
Optegnelserne er gemt i edb-systemet af sælgeren med
rimelige sikkerhedsforhold, og vil blive betragtet som
bevis for kommunikation, ordrer og betaling mellem
parterne. Arkivering af indkøbsordrer og fakturaer på
en pålidelig og holdbar måde kan bruges som bevis.
For at registrere sin ordre, skal kunden foretage
følgende tvungne etaper:
1. Tast adressen på hjemmesiden;
2. Følg vejledningen på hjemmesiden og især
instruktionerne for at åbne en konto;
3. Udfyld ordreformularen. Ved længere tids inaktivitet
under forbindelsen, er det muligt, at udvælgelsen
af produkter, valgt af kunden før inaktivitet indtraf,
ikke længere er tilgængelige. Kunden bliver derefter
opfordret til at starte forfra med sine valg;
4. Kontrollere punkterne i den givne rækkefølge og i
givet fald, identificere og korrigere fejl;
5. Godkende ordren, total pris og alt inklusiv prisen
(«Validering af ordrer»)

6. Læse og acceptere de generelle salgsbetingelser
7. Følge anvisningerne for online betaling til at betale
alt inklusiv prisen.
8. Kunden modtager derefter en elektronisk
bekræftelse af ordren for gennemført betaling.
9. Kunden modtager også en elektronisk kvittering til
bekræftelse af ordren («Ordrebekræftelse»).
10. Levering vil finde sted på leveringsadressen
angivet af kunden i bekendtgørelsen.
Ved at udfører de forskellige skridt i den førnævnte
bekendtgørelse, har kunden forpligtet sig til at
overholde disse aftalevilkår i henhold til artikel 1316-1
i Code Civil.
Sælger accepterer at opfylde ordren hvis lager haves.
I mangel af tilgængeligheden af produkter, er sælger
forpligtet til at informere kunden.
Dog forbeholder sælgeren sig retten til at nægte,
hvis der er noget unormalt, handlet i ond tro eller
ved anden gyldig grund, især hvis der er en tvist med
kunden om betaling af en tidligere ordre.
Priserne er i euro og gælder indtil den 31. oktober 2017.
Den pris, der skal betales, er den samlede pris. Det omfatter
ikke forsendelsesomkostninger, ekstra optankninger, og
er angivet før validering af ordrebekræftelsen. Priserne
er angivet med moms, herunder moms på det franske
nationale område på dagen for bekendtgørelsen.
Alle momssatsændringer vil blive afspejlet i prisen på
papirenheder eller digitale enheder. Betalingen af den
fulde pris skal ske ved bestilling.
Prisen der skal betales medregnet de reglerne der er
for moms til hvert land.
ARTIKEL 13: BETINGELSER FOR BETALING AF
PRODUKTER I CAMPING TRAVEL CLUB
Betaling af alt inklusiv prisen af kunden foregår via en af
følgende betalingsmetoder: Kontant, check, kreditkort,
e-banking-kort, bankoverførsel, ferie kuponer…
Hvis der betales med kreditkort, er transaktionen straks
opkrævet på kundens kreditkort efter kontrol af data
og modtaget debiteringsgodkendelse fra selskabet der
har udstedt kreditkort, som kunden bruger. Overførslen
af alt inklusiv prisen ved at betale med hjælp af et
betalingskort er uigenkaldelig. Ved at give oplysninger
om sit kreditkort, bemyndiger kunden sælger at trække
beløbet fra sit kreditkort med det samme.
For at bekræfte at kunden er ejeren af kreditkortet der
skal debiteres, skal der angives navnet på kreditkortet,
numrene på kortet og udløbsdato, samt i givet fald,
sikkerhedskoden.
Hvis det ikke er muligt at debitere alt inklusiv prisen, vil
online salget straks annulleres automatisk og ordren
vil blive annulleret.
Sælger implementerer alle midler til at sikre
fortrolighed og sikkerhed af data, der sendes på
hjemmesiden www.campingtravelclub.com
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ARTIKEL 14: LEVERING AF PRODUKTER FRA CAMPING TRAVEL CLUB

salgsbetingelser - og brugeren kan ikke påberåbe sig
retten til tilbagekaldelse.

Kunden vælger en af de leveringsmetoder der tilbydes
i ved afslutningen af ordren.

ARTIKEL 16: REKLAMATIONER

Kunden angiver adressen på levering og er
eneansvarlig for en fejlet levering på grund af
manglende information eller forkert angivelse i
ordren. Levering sker kun til adressen på indehaveren
af Camping Travel Card eller producenten af ordren.
Ingen leveringer sker til et af etablissementerne i
netværket Camping Travel Club.

• Per e-mail: contact@campingtravelclub.com

Størrelsen på leveringsgebyr afhænger af mængden af
ordren og den leveringsmetode kunden har valgt. Under
alle omstændigheder er forsendelsesomkostninger
oplyst til kunden, før godkendelse af ordren.
Leveringstiden er angivet, og kan variere afhængigt af
tilgængeligheden af varer, der er inkluderet i ordren.
Leveringsfrister er angivet i hverdage og svarer til den
gennemsnitlige tid for forberedelse og levering af
ordren i området.
Leveringstiden løber fra den dato, sælgeren har lavet
ordrebekræftelsen.
Hvis ordren ikke er blevet afsendt ved modtagelsen af
en aflysning fra kunden, vil sælger stoppe leveringen,
og kunden får refunderet det debiterede beløb inden
femten dage efter modtagelsen af meddelelse om
annullering.
Hvis ordren allerede er afsendt ved modtagelsen af
kundens meddelelse om annullering, kan kunden stadig
annullere ordren ved at nægte modtagelse. Sælgeren
vil derefter tilbagebetale de opkrævede beløb, dog
opkræves der for omkostningerne ved returnering, og
kunden betales inden for en måned efter modtagelse af
den nægtede forsendelsen, komplet og i sin oprindelige
tilstand. Kunden skal kontrollere tilstanden af emballagen
og produkterne under forsendelse.
Kunden skal sikre, at de produkter, der blev leveret,
svarer til ordren. I tilfælde af mangler ved produktet
i antal eller i kvalitet, i forhold til specifikationerne
for den gode levering, skal kunden informere
«kundeservicecenteret» som sælger via e-mail, og
returnere produkterne til følgende adresse: Customer
Contact Center Camp Travel Club, Kawan Group, 3 rue
du Suroit, Zone Alleux - CS 81010 22101 Dinan Cedex,
France
ARTIKEL 15: FORTRYDELSESRET
I henhold til bestemmelserne i artikel L 121-21-8 12 i
Code de la consommation les Produits (forbrugerloven
for salg af produkter) der tilbydes på hjemmesiden
af sælger, er ikke omfattet af anvendelsen af
fortrydelsesretten fastsat i artikel L 121-21 om fjernsalg
til forbrugere.
Derfor er de bestilte produkter på denne hjemmeside udelukkende underlagt annullering og planlagte
ændringer som præsenteret i de nuværende generelle

Kunden skal ved eventuelle klager henvende sig til
kundeservicecenteret med kvittering og dato for ordren:
• Per telefon: på 03 85 72 29 90 fra Frankrig, eller
00 333 85 72 29 90 fra andre lande. Fra januar til
marts: mandag til fredag fra 09:00 til 18:00. April til
september: mandag til fredag fra 09:00 til 18:00 og
lørdag fra 09:00 til 12:00 samt 13:00 til 17:00. Oktober til
december: mandag til fredag fra 09:00 til 12:00 og
14:00 til 18:00.)
• Med post: Centre de Contact Client Camping Travel
Club, Kawan Group, 3 rue du Suroit, Zone des Alleux –
CS 81010 22101 DINAN cedex–France
Kun reklamationer på produkter fra Camping Travel
Card vil blive overvejet.
Efter kontakt til kundeservicecenteret, og ved et
utilfredsstillende svar inden for en rimelig tid, kan
kunden klage til ombudsmanden i forbrug, inden for
en periode på et år fra datoen for den skriftlige klages
kvittering for modtagelsen fra Selskabet. Selskabets
ombudsmand MEDICYS Association - Center for
mediation og afvikling af fogeder. Anmodninger om
mægling skal ske elektronisk på www.medicys.fr, eller
med post til MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy - 75009
Paris.
ARTIKEL 17: IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Sælgerens brands, illustrationer, billeder og logoer,
der vises på produkterne, tilbehør og emballage,
uanset om det er registreret eller ej, er og forbliver
den eksklusive ejendom af sælgeren. Hel eller delvis
reproduktion, ændring eller brug af disse mærker,
illustrationer, billeder og logoer uanset hvilken grund,
og på hvilket som helst medium, uden udtrykkelig
forudgående tilladelse fra sælger, er strengt forbudt.
Det er det samme i enhver kombination eller sammen
med andre, et symbol, logo eller mere generelt
for ethvert kendemærke er beregnet til at danne
et sammensat logo. Det er det samme for enhver
ophavsret, tegning, model og patenter ejet af sælger.
ARTIKEL 18: FORTROLIGHED AF OPLYSNINGER
De ønskede kundeoplysninger er nødvendige for at
behandle ordren.
I tilfælde af, at kunden accepterer at levere
individuelle personlige data, er der en individuel
ret til adgang, tilbagetrække og rette sådanne data i
overensstemmelse med lov nr 78-17 af 6 januar 1978
om computere, filer og friheder. Kunden skal sende en
skriftlig anmodning til følgende adresse:
• Per e-mail: contact@campingtravelclub.com
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• Med post: Centre de Contact Client Camping Travel
Club, Kawan Group, 3 rue du Suroit, Zone des Alleux –
CS 81010 22101 DINAN cedex–France

sikkerhed eller klientens præferencer til at afvise eller
deaktivere cookies, eller for at få en meddelelse, der vil
spørge om kunden ønsker at sende cookies.

Ved oprettelse af en konto på hjemmesiden, vil
kunden være i stand til at vælge, om der ønskes at
modtage tilbud om sælgeren og dennes partnere.

ARTIKEL 20: FORCE MAJEURE

Hjemmesiden www.campingtravelclub.com er officielt
erklæret CNIL under nummer 1.410.011.
ARTICLE 19 : COOKIES
Kunden er informeret om, at hjemmesiden bruger
cookies, kun designet til at blive brugt af sælger.
Hver forbindelse til hjemmesiden, tillader cookies for
eksempel at registrere følgende oplysninger: type
og version af browserklient, dato og tidspunkt for
besøget, historik og indhold af ordrer herunder de
tilfælde hvor køber ikke har afsluttet.
Således at der også ved fremtidige forbindelser, er
situationer hvor kunden ikke behøver at indtaste alle
oplysninger igen.
At få udbytte af alle funktionerne på hjemmesiden,
er det bedst, at kunden indstiller deres browser (fx
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, etc.), så
cookies accepteres.
Dog kan kunden gøre indsigelse mod registreringen
af disse cookies. De fleste internetbrowsere giver dig
mulighed for at konfigurere internetindstillinger og

Sælgers udførsel af sine forpligtelser i henhold til
denne aftale, suspenderes ved forekomsten af en
tilfældig hændelse eller force majeure, der ville hindre
eller forsinke udførelsen.
Sælger vil orientere kunden om forekomsten af sådan
en tilfældig hændelse eller force majeure, senest
15 dage efter forekomsten af dato for begivenheden.
Når suspensionen af gennemførelsen af sælgers
forpligtelser fortsætter i en periode på over 30 dage,
kan kunden opsige den aktuelle ordre og sælger
vil derefter refundere ordenen under de ovenfor
beskrevne betingelser.
ARTIKEL 21: OPHÆVELSE AF EN KLAUSUL I
SALGSBETINGELSERNE
Hvis en bestemmelse i disse salgsbetingelser blev
erklæret ugyldig, skal dette ikke medfører ugyldighed
af de øvrige bestemmelser i salgsbetingelser, som
forbliver i kraft mellem parterne.
ARTIKEL 22: GÆLDENDE LOV
Disse generelle salgsbetingelser er underlagt fransk
lovgivning.
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