
 

 

 

 

 

Köpvillkor 

Som konsument hos Biketrade.se omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen 

och Distansavtalslagen. 

Pris och Betalning 

Priserna på Biketrade.se visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor (SEK). 

Biketrade.se äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan 

föregående avisering. Mellan Biketrade.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt 

överenskommits. 

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.  

Vid hämtning av fordon direkt på vårt hämtlager accepteras betalning med bankdosa (s.k 

direktöverföring), postväxel eller kontant.Vid hemleverans av fordon krävs att betalning är 

oss tillhanda före leverans av fordonet kan ske. 

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via e-post. Detta mail utgör information 

om innehållet i beställningen.  

Vid uppenbara felaktigheter såsom s.k. förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris 

eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger 

Biketrade.se rätt att korrigera sådant pris eller sådan information. Kund äger rätt att avbeställa 

sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras. 

Leverans 

Order, på fordon som finns i lager mottagna före klockan 14.00 (vardagar) hanteras som regel 

samma dag.  

Leveranstid som anges till 7-10 dagar i webbutiken innebär att Biketrade.se vanligen kan 

leverera varan 7-10 dagar efter bekräftad beställning. Lagerstatus "Ej i lager" innebär att varan 

eventuellt har en längre leveranstid. 

 

Försändelsen levereras normalt med Schenker inom Sverige men även andra fraktsätt kan 

förekomma. Biketrade.se står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund. 

Ändring av order 



 

 

Du har möjlighet att ändra din order fram till dess att ordern manuellt bekräftats av 

Biketrade.se. Ändring kan ske per telefon till 026-22 22 503 eller per e-post: 

info@biketrade.se. Efter att din order bekräftats kan ändringar inte göras.  

Garanti 

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika fordon. Garantiärenden hanteras olika beroende på 

typen av fordon. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren. I andra fall hanteras 

garantiärenden av Biketrade.se direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna 

kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker. 

Öppet köp och ångerrätt 

Öppet köp eller ångerrätt gäller ej fordon som beställs på Biketrade.se 

Personuppgifter 

Biketrade.se är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Biketrade.se. 

Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i 

marknadsföringssyfte. 

Övrigt 

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. 

oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. 

 

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Biketrade.se är i förekommande fall 

registrerade varumärken. 

 

Biketrade.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat 

till, -priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.  
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