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Fastsat 2020-01-07 

Gyldigheden af salgsbetingelser for AB Tingstad Pappers (herefter kaldet Tingstad) er gældende fra og med 2020-01-07 og 

erstatter Tingstads tidligere publicerede salgsbetingelser. Salgsbetingelserne er gældende ved salg til firmaer, hvis ingen and 

aftale allerede er indgået. 

Generelle betingelser  
I vores e-butik angives vores priser eksklusive moms. Vi giver gerne særlig mængderabat ved større bestillinger. 

 

Priser gælder per enhed. Emballagen må ikke brydes.  

 
I forbindelse med kampagner kan priserne ikke kombineres med andre tilbud, aftaler og/eller rabatter. Lokale afvigelser kan 

forekomme. Tingstad tager forbehold for valutakursændringer og forbeholder sig retten til at justere priser og afgifter. Priserne i 

vores e-butik kan afvige fra priserne i vores fysiske butikker.  

 

Tingstad anvender REPA/FTI-afgift på de produkter som falder under producentansvar for emballage.  

 

Tingstad tager forbehold for trykfejl og fejlagtige oplysninger, der skyldes tekniske og menneskelige fejl.  

 

Priser og betaling 
Fakturaer skal betales til Tingstad 30 dage netto fra fakturadato og ved betaling efter forfaldsdatoen tillægges strafrente på 12%. 

Butik: I butikken kan firmaer handle på faktura. Kundekort med kundenummer samt godkendt legitimation skal kunne forevises. 

E–butik: Webkunder gennemgår kreditoplysninger sammen med kunderegistrering og disse ligger til grund for den opnåede 

kreditgrænse.  

Kreditoplysninger: Tingstad forbeholder sig retten til at indhente kreditoplysninger efter behov.  

Kontokort: Du kan altid føle dig tryg ved at handle med kort udstedt af VISA eller MasterCard på Tingstads websted. Vi 

samarbejder med DIBS. DIBS opfylder markedsbetingelser samt vores egne betingelser for sikre internetbetalinger ved at tilbyde 

gennemprøvede og sikre betalingsløsninger til Internet.  

Når du betaler med kort, sendes du videre til en sikker side med SSL-certifikat hos DIBS, hvor du trygt kan udfylde dine 

kortoplysninger og gennemføre betalingen. Når betalingen er godkendt, sendes du tilbage til Tingstads websted, hvor du får en 

bekræftelse på, at dit køb er gennemført. Af sikkerhedgrunde gemmer vi aldrig dine kortoplysninger hos Tingstad.  

Fragt  
Tingstad tillægger fragt ifølge gældende prisliste.  

 

Levering  
Tingstad sender gods over hele Danmark. Antal leveringsdage og deadline for bestilling kan variere afhængigt af, hvor i landet 

det skal leveres. Levering af din bestilling afhænger af vores kørselsplan. Leveringstiden for varer på lager er normalt 1–2 

arbejdsdage ved ordrer før kl.12.00. Se venligst dine leveringsoplysninger i kassen eller under menuen Mine sider – Min konto i 

Webbutikken eller kontakt Kundeservice for yderligere oplysninger.  

Leveringskontrol: Kontrollér altid din levering. Hvis emballagen er beskadiget, skal du gemme den og anmelde sagen til Tingstads 

Kundeservice. Hvis godset er beskadiget under levering, anmeldes sagen direkte til transportfirmaet.  

Indbæring: Levering foretages til døren ved leveringsadressen. Indbæring til anvist plads af varer kan fås som en ekstra tjesteste 

af Tingstad. Omkostningerne for denne tjeneste debiteres ifølge gældende prisliste.  
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Telefonadvisering: Hvis du ønsker advisering før levering af din bestilling, kan du bestille ekstratjenesten telefonadvisering. Du 

oplyser det telefonnummer som du ønsker at blive kontaktet på og så ringer transportfirmaet før levering. Omkostningerne for 

denne tjeneste debiteres ifølge gældende prisliste.  

EUR-palle: Levering, som foretages på EUR-palle debiteres ifølge gældende prisliste. Køber har ansvar for, at leverings- og 

faktureringsoplysninger bliver meddelt til Tingstad.  

Levering til hjemadresse: Hvis du har bestilt levering tll hjemadresse, sendes varerne fra os til dit nærmeste posthus indenfor 1-2 

arbejdsdage. Du får en advisering til det mobilnummer du har angivet, når varerne kan hentes.  

Hvis din levering er større, end hvad Postnords posthus kan klare at håndtere, sendes din levering i stedet til en postcentral, hvor 

du kan hente leveringen med din advisering.  

 

Retur og bytteret  
Hvis du repræsenterer et firma, tager Tingstad bestilte varer retur på følgende betingelser: 

• Vores kundeservice skal informeres om returneringen inden 8 dage efter leveringsdatoen. 

• Varerne skal være ubrugte. 

• Varerne skal være i salgbar stand. 

• Kun neutrale varer tages retur. Specialvarer med f.eks. tryk eller broderi kan altså ikke returneres.  

• Tøj tages kun retur efter kontakt med Tingstads tøjkundeservice.  

• Fødevarer kan ikke returneres.  

• Bestillingsvarer kan ikke returneres. 

• ADR-klassificeret gods kan heller ikke returneres.  

• Der pålægges et returneringsgebyr, der varierer alt efter mængden af varer, der skal returneres. Hvis årsagen til, at varen 

returneres, beror på en fejl fra vores side, pålægges der ikke et ekstra gebyr. 

Reklamation: Reklamation af fejlleverancer eller forkerte varer skal ske inden 8 dage efter ankomstdagen. Transportskader skal 

straks reklameres til Kundeservice. Beskadigede varer skal reklameres uden ugrundet ophold. Kontakt Kundeservice for at få 

yderligere oplysninger om proceduren. 

Butik: I butikker gælder åbent køb i 8 dage for varer, der er i salgbar stand, dvs. helt fejlfri og i originalemballage mod 

forevisning af kvittering. Undtaget fra denne regel er specialbestilte varer, der kun kan returneres efter aftale i forbindelse med 

bestilling og kun i den butik, hvor aftalen er indgået. 

Privatpersoner: Hvis du har angivet, at du handler som privatperson, klassificeres du som privatperson og omfattes dermed af 

forbrugerbeskyttelsesloven. I følge den har man som privatperson bl.a. 14 dages fortrydelsesret ved distancehandel. 

 

Bedrageri  
Tingstad Papper politianmelder bedrageriforsøg. Vi overgiver alle oplysninger til politiet for at være behjælpelige ved udredning.  

 

Ejendomsret 
Produkterne er Tingstads ejendom, indtil de er fuldt betalt. Købsbetingelser anses for at være accepterede ved bestilling. Tvister 

angående tolkninger eller gyldighed af disse købsbetingelser og de hermed forbundne retforhold afgøres udelukkende af dansk 

lov.  

 

Profilprodukter  
Eventuelle omkostninger for efterligninger og original tillægges ved tryk. Vi forbeholder os ret til over- og underlevering med ca. 

20 % af det aftalte kvantum.  

Ophavsret: Forslag, udkast, tegninger, korrektur eller andre dokumenter, der er forbundet med tilbud tilhører Tingstad og må 

derfor ikke vises til tredje part.   
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Sådan behandler vi dine personlige oplysninger 
Tingstad beskytter dine personlige oplysninger. For at kunne tilbyde vores produkter og tjenester er det nødvendigt at 

behandle dine personlige oplysninger. Vi beskytter din integritet og indsamler ikke flere oplysninger end nødvendigt. Vi 

videregiver heller ikke oplysninger til tredjepart. 

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger. Den beskriver også dine 

rettigheder og hvordan, du kan udøve dine gældende rettigheder. 

Ved at bestille eller anvende Tingstads produkter eller tjenester accepterer du vores fortrolighedspolitik og vores behandling af 

dine personlige oplysninger. Du godkender også, at Tingstad anvender elektroniske kommunikationskanaler til at 

kommunikere og sende information til dig. 

Det er vigtigt at du læser og forstår vores fortrolighedspolitik, inden du bestiller eller anvendes vores tjenester og produkter. 

Har du spørgsmål til vores fortrolighedspolitik er du velkommen til at kontakte os på dataskydd@tingstad.se. 

 

Hvilke oplysninger indsamler vi? 
Oplysninger som du giver til os 

Du kan direkte eller indirekte give os oplysninger om dig selv og din virksomhed på forskellige måder, fx når du bestiller vores 

produkter eller tjenester, eller når du kontakter os på vores hjemmeside, via e-mail, brev eller telefon, når du tilmelder dig til 

vores nyhedsbrev eller interagerer på vores sociale medier. 

 

Disse oplysninger kan være: 

• Person- og kontaktoplysninger – Virksomhedsnavn, CVR-nummer, adresseoplysninger, navn, e-mailadresse og 

mobiltelefonnummer. 

• Betalingsoplysninger – Faktureringsadresse, leveringsoplysninger, kontaktperson og øvrige faktureringsoplysninger. 

 

Oplysninger, vi indsamler om dig 

Når du kontakter os kan vi indsamle følgende oplysninger: 

 

• Person- og kontaktoplysninger – Virksomhedsnavn, CVR-nummer, fakturerings- og leveringsadresse, navn, e-

mailadresse og mobiltelefonnummer. browserindstillinger, tidszone, geografiske oplysninger, operativsystem, 

platform og skærmopløsning. 

• Oplysninger om produkter/tjenester – Oplysninger om de produkter/tjenester, du har købt 

• Finansielle oplysninger – Kreditvurdering 

• Historiske oplysninger – Tidligere køb, betalings- og kredithistorik 

• Oplysninger om, hvordan du interagerer med Tingstad – Hvordan du anvender vores produkter og tjenester, inkl. 

svartid for sider, downloadfejl, hvornår du kom på og forlod tjenesten, samt ordrebekræftelse, når vi kontakter dig 

• Enhedsoplysninger – Fx. IP-adresse, sprogindstillinger, 

• Geografiske oplysninger – Din geografiske placering. 

Oplysninger du giver os, samt fx økonomiske og historiske oplysninger, som er nødvendige for at indgå et kontraktligt forhold 

med os, eller til andre formål. Hvis vi fx skal forbedre vores kommunikation med dig, men vi bruger også oplysningerne ifm. 

vores produkter og tjenester. 

Hvordan behandler vi oplysningerne? 
Til at levere og forbedre vores produkter og tjenester  

Alle oplysninger bruges til at levere og forbedre Tingstads produkter og tjenester til vores kunder. Tingstad behandler 

personlige oplysninger til følgende formål baseret på følgende juridiske årsager.  

 

mailto:dataskydd@tingstad.se
mailto:dd@tingstad.se
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Når du bestiller produkter, tjenester og indgår en aftale med os 
Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Virksomhedsoplysninger Virksomhed/organisation 

  CVR-nummer 

  Adresseoplysninger 

  (levering og faktura) 

Faktureringsoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

  E-mail 

  Telefonnummer 

Tjeneste- og   Produktoplysninger 

Produktoplysninger Tjenesteoplysninger 

 

Retsgrundlag: Udføre vores kontraktlige forpligtelse over for dig. 

 

Når du kontakter os via webformular 
Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

   E-mail 

   Telefonnummer 

Virksomhedsoplysninger Virksomhed/organisation 

Sagsoplysninger  Meddelelse 

 

Retsgrundlag: Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for mig og vores legitime interesser. 

 

Når du kontakter os via e-mail eller telefon 
Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

   E-mail 

   Telefonnummer 

Virksomhedsoplysninger Virksomhed/organisation 

Sagsoplysninger  Meddelelse 

 

Retsgrundlag: Udføre vores kontraktlige forpligtelse over for dig. 

 

Når du modtager oplysninger eller tilbud via vores nyhedsbrev 
Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

  E-mail 

  Branchetilhørsforhold 

 

Retsgrundlag: Legitime interesser og samtykke. 

Når du er identificerbar på billeder og film, som vi publicerer 
Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Billede/video  Billeder 

Billedblanding 

Videofilm 

 

Retsgrundlag: Udføre vores kontraktlige forpligtelser over for mig, vores legitime interesser eller efter indhentet samtykke. 
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Når du deltager i vores kvalitetsopfølgninger og kundetilfredshedsundersøgelser 
Kategori af oplysninger Personoplysninger 

Kontaktoplysninger Navn 

  E-mail 

Virksomhedsoplysninger Virksomhed/organisation 

Sagsoplysninger  Svar og vurderinger 

Besvarelse af spørgsmål 

 

Retsgrundlag: Legitime interesser og samtykke. 

 

Deler Tingstad personlige oplysninger? 
Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart uden din tilladelse. 

Vi kan dele dine personlige oplysninger med leverandører eller underleverandører for at gennemføre vores kontraktlige 

forpligtelser over for dig. Vi behandler dine oplysninger sikkert iht. de juridiske, tekniske og organisatoriske krav. 

Leverandører og underleverandører, fx virksomheder i  

Tingstad-gruppen - Tingstad kan dele dine personlige oplysninger med leverandører eller underleverandører for at 

gennemføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig, samt til andre formål, som fremgår af denne fortrolighedspolitik. 

 

Kreditoplysningsvirksomheder og lignende leverandører - Dine personlige oplysninger kan deles med 

kreditoplysningsvirksomheder og leverandører af lignende tjenester for at vurdere din kreditværdighed. 

 

Myndigheder - Tingstad kan videregive de nødvendige oplysninger til forvaltningsmyndigheder, såsom politi, SKAT eller andre 

myndigheder, hvis vi er forpligtet til det ved lov, eller når vi har indhentet dit samtykke. Et eksempel på en juridisk forpligtelse 

er ifm. bekæmpelse af hvidvaskning og terrorfinansiering. 

 

Øvrigt – Logistik- og transportvirksomheder, som leverer dine varer. 

 

Overdragelse - Tingstad kan dele dine oplysninger med tredjeparter: 

 

• Såfremt Tingstad sælger eller køb virksomheder eller aktiver, kan Tingstad oplyse dine personlige oplysninger til en 

potentiel sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver. 

 

• Hvis Tingstad, eller en væsentlig del af Tingstads aktiver, erhverves af en tredjepart, kan personlige oplysninger om 

Tingstads kunder blive delt. 

 

Hvordan behandler vi dine personlige oplysninger? 
Vi stræber altid efter at behandle dine oplysninger inden for EU/EØS. Oplysninger kan dog i visse tilfælde overføres til og 

behandles i lande uden for EU/EØS. Fx til et selskab i Tingstad-gruppen eller til en leverandør eller underleverandør. Tingstad 

vil altid tage alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles på 

samme beskyttelsesniveau, som inden for EU/EØS. 

 

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger? 
Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt for at kunne udføre vores kontraktlige forpligtelser over for dig, og så 

længe det er påkrævet ved lov. 
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DINE RETTIGHEDER 
• Ret til at få indsigt i dine oplysninger 

Du kan anmode om en kopi af de oplysninger, der er gemt hos Tingstad, og kontrollere oplysningerne. 

 

• Ret til ændring 

Du har ret til at korrigere fejlagtige eller ikkekomplette oplysninger om dig selv. 

 

• Ret til sletning (”retten til at blive glemt”) 

Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige oplysninger i de tilfælde personoplysningerne ikke længere er 

nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet. Tingstad kan dog være 

under juridiske forpligtelser, som forhindrer os i at slette dele af dine oplysninger. Disse forpligtelser kan fx være fra 

regnskabs- og skattelovgivningen samt bank- og hvidvaskningslovgivningen. 

 

Ændring af vores fortrolighedspolitik 
Vi opdaterer løbende denne fortrolighedspolitik, og vil i den forbindelse offentliggøre eventuelle ændringer på 

www.tingstad.se. 

 

Kontakt os 
Hvis du har spørgsmål om vores persondatabeskyttelse, så kontakt os på dataskydd@tingstad.se. 

Dataansvarlig er AB Tingstad Papper med CVR-nr.: 556117-1199, 

Adresse:  Box 13013, 402 51 Göteborg, Sverige. 

 

http://www.tingstad.se/
mailto:dataskydd@tingstad.se

