
Kjøpsvilkår og betingelser 
 

 

Produkter og tjenester tilbys av   

Butikkutvikler.no AS 

Morenefaret 12A 

N-4340 Bryne 

Org. Nr. 918 399 720 MVA 

 

KONTAKT: 
Kontakt meg på post@butikkutvikler.no 

  

BETALING OG LEVERING: 
Du kan betale med betalingskort. 

Du mottar en faktura/en kontantfaktura på email til den oppgitte 

e-postadresse. 

Betaling med kort foregår via tredjepart, Stripe. Du kan også 

betale med Vipps til nr. 91839 – også da vil du i etterkant motta 

en kontantfaktura på e-post.  

Digitale produkter leveres straks etter kjøp via e-post eller med 

innlogging til en lukket plattform. Vær oppmerksom på at du kan 

opprette flere brukere, og således ikke finner tilbake igjen til ditt 

kjøpte produkt. Ta i så fall kontakt, så skal vi få slått sammen 

kontoene, slik at alle dine kjøp ligger på samme e-postadresse.  

  

REKLAMASJON, FEIL, MANGLER & MANGLENDE 

LEVERING: 
Ved kjøp av fysiske produkter (som for eksempel bøker) vil du få 

tilsendt angrerettskjema sammen med boka i posten. Ved kjøp av 

digitale produkter er det ingen angrerett, da produktet er levert 

umiddelbart, og kjøpet anses å være fra bedrift til bedrift. 

 

Ved kjøp av coachingpakker i hht til et bestemt forløp, er det 

kjøper som må sørge for å avtale tidspunkt for timer, selvsagt på 



selgers oppfordring, til de inkluderte onlinetimene. Dersom dette 

ikke gjøres i løpet av forløpet, utgår timene i sin helhet, og kan 

ikke kreves refundert eller tilbakebetalt.   

 

RETTIGHETER: 
Kjøp av online-produkter, og andre arrangementer hos 

Butikkutvikler.no AS er ikke omfattet av angrerett. Alle 

rettigheter til kurs (online eller live), foredrag og online-

produkter, tekster og bilder tilhører Butikkutvikler.no AS. Alle 

online-produkter er personlige og må derfor ikke selges, utlånes, 

gis bort eller på annen måte distribueres uten forutgående 

skriftlig avtale med Butikkutvikler.no AS. 

  

PRISER & GEBYRER: 
Butikkutvikler.no AS henvender seg til bedrifter og alle priser er 

derfor angitt eksklusiv moms. 

 

Det kan forekomme betalingsgebyrer, men disse vil i så fall 

opplyses tydelig i forkant av kjøp. 

 

Betalingsfrist er umiddelbart, for digitale produkter, og 7 dager 

for andre tjenester og produkter.  

  


