
vidaXL pantanir sem seldar eru til neytenda  

Reynslutími fyrir vörur sem vidaXL selur eru 14 dagar. Reynslutími byrjar þann dag sem þú fæ rð 

pöntunina í hendurnar. Innan næ stu 14 daga geturðu skoðað vöruna, metið og prófað - rétt eins og 

þú myndir gera í venjulegri verslun, nema annað sé tekið fram. Þú getur óskað eftir að skila vöru án 

þess að tilgreina ástæ ður, að því tilskildu að varan sé í heilu lagi og að því marki sem slíkt er hæ gt, í 

upprunalegu ástandi og umbúðum.  

Ef auðið er skal einnig taka fram eftirfarandi upplýsingar í beiðninni:  

- Pöntunarnúmer  

- Vöru og magn sem þú vilt skila/hæ tta við  

- Ástæ ða (ekki skylda)  

- Ef þú fékkst ranga eða skemmda vöru skaltu vinsamlegast láta mynd af vörunni fylgja og 

merki á pakkanum (ekki skylda).  

Það að veita okkur sem mestar upplýsingar flýtir fyrir því að málið verði leyst.  

Ef varan er skemmd, óhrein eða ófullkomin vegna notkunar á henni á reynslutímabilinu berð þú 

ábyrgð á rýrnun hennar og einhver prósenta af endurgreiðslu gæ ti verið dregin frá þér.  

Undanskildar frá skilarétti eru vörur sem ekki er hæ gt að skila af heilsuverndar- eða  

hreinlæ tisástæ ðum og þar sem innsiglið hefur verið rofið. Þú þarft að taka það fram innan 14 daga 

reynslutímabilsins að þú viljir skila vöru. Eftir að hafa tilkynnt þetta munum við leiðbeina þér um 

skilaferlið, ásamt nokkrum öðrum mögulegum lausnum sem þú gæ tir haft áhuga á.   

Skil eru endurgjaldslaus, ef þú fylgir skilaferlinu nákvæ mlega. Það hvernig þú getur skilað 

pöntuninni fer eftir vörunni sjálfri. Eftir að þú hefur skráð skil munum við senda þér 

skilaleiðbeiningar.  

Við munum endurgreiða kaupupphæ ðina að fullu eins fljótt og auðið er og í síðasta lagi innan 14 daga 

frá kaupsamningsrofi, með sama greiðslumáta og var upphaflega notaður við kaupin, nema þú hafir 

samið um annað.  

Þú getur sent okkur tölvupóst, hafið vefspjall við okkur eða smellt hér til að biðja um skil í gegnum 

stafræ na uppsagnareyðublaðið. Við munum þá hefja skilaferlið fyrir þig.  

vidaXL pantanir seldar viðskiptamönnum í atvinnulífinu (samstarfsaðilum)   

Sem viðskiptamaður í atvinnulífinu hefurðu ekki rétt á reynslutímabili. Vinsamlegast kynntu þér 

viðskiptaskilmála og skilyrði undir þeim ákvæ ðum sem gilda um viðskiptamenn í atvinnulífinu 

(samstarfsaðila).   

  

https://www.vidaxl.is/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/IS.pdf

