Vilkår og betingelser
1. Firma
insushi.dk tilhører CVR nr. 33261748, InSushi ApS, Mariagervej 136B, 8920 Randers NV. Tel.
86 40 42 43

2. Priser
Alle priser vises i Danske kroner og er inkluderet moms. I indkøbskurven ses totalprisen
inkluderet alle afgifter.
2.1 Aldersbegrænsning på køb og servering af alkohol:
Ved køb af drikkevarer med alkohol kan restauranterne anmode om at se gyldigt billed-id, se
dansk lovgivning vedrørende alderskontrol ved salg af alkohol.
Du skal være 18 år for at købe drikkevarer med en alkoholprocent på over 16,5%, og du skal
være over 16 år for at købe drikkevarer med en alkoholprocent på under 16,5%.

3.1 Betaling
Betaling trækkes ved gennemført køb.
3.2.1 Faktura & delbetaling
I denne løsning tilbyder vi ikke faktura eller delbetaling.

4. Take-away
Varerne udleveres på adressen hvor købet er fundet sted, af en medarbejder.

5. Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret i forholdet til de varer, der afhentes. Kontakt en medarbejder i
lokalet, hvis der er spørgsmål angående ordren.

6. Privatliv, sikkerhed og personlige oplysninger
I forbindelse med ordren accepterer du, at vi gemmer og bruger dine oplysninger. Vi gør dette
for at opfylde vores forpligtelser over for dig. Vi dokumenterer også al kommunikation, vi har

med dig via e-mail, for at tilbyde den service, du forventer af os. Vi deler ikke dine personlige
oplysninger med tredjeparter.

7. Kontakt & Support
InSushi- Tel. 86 40 42 43, Mariagervej 136B, 8920 Randers NV

8. Cookies
En cookie er en tekst l, der sendes fra et websted til computeren, hvor den er gemt enten i
hukommelsen (session cookies) eller som en tekst l (tekst-baserede cookies). Cookies
bruges til at gemme login eller indkøbskurv, mens du gennemsøger forskellige websteder.
Hvis din browser er indstillet til ikke at acceptere cookies, kan du ikke placere nogen ordre
på vores hjemmeside. Du
kan nemt ændre dette i dine browserindstillinger.
Bemærk, at vi ikke bruger cookies til at gemme personlige oplysninger omkring dig.

9.1 Force majeure
Særlige omstændigheder, der ikke er under menneskelig kontrol, såsom krig, omfattende
arbejdskon ikter, blokade, brand, miljøkatastrofer, alvorlig infektion, der forhindrer parterne i
at opfylde deres forpligtelser, kan frigøre en part fra forpligtelserne. En sådan undtagelse
gælder, forudsat at operationen ikke kan udføres under disse forhold. Den anden part
underrettes straks om omstændighederne ved brugen af denne bestemmelse.

9.2 Ændring af aftale
Efter du som kunde har gennemført et køb, har du ikke ret til at ændre I bestillingen eller
afvige fra købet, medmindre andet er aftalt.

9.3 Klager
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Ved klage, kontakt venligst den givne restaurant pr. Telefon

