
Allmäna villkor 

Handla 

Följande villkor gäller Wunderhecke Kft   försäljning i Sverige och Norden över 

Internet till konsument eller företag. 

I samband med varje beställning skall Kund ta del av och godkänna dessa 

avtalsvillkor. 

Observera att Distansavtalslagen som ger rätt till att ångra ett köp inom 14 

dagar, gäller ej levande växter. 

Köp 

Du kan endast beställa via vår webbutik eller via telefon. Alla andra former för 

beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha 

målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en 

förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. När du lagt din 

beställning träffas avtal om köp mellan dig och Wunderhecke Kft. En bekräftelse 

skickas ut som e-post eller brev till den e-postadress eller adress som du angivit 

vid beställningen. Det är därför viktigt att du anger rätt e-post adress eller 

adress. Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle 

infinna sig, så förbehåller sig Wunderhecke Kft rätten att ändra detta i efterhand. 

Vid dessa tillfällen så kontaktar vi kunden och informerar om detta. Kunden har 

då sin fulla rätt att antingen ändra eller annullera sin beställning. 

Priser 

Varje vara anges med pris inklusive moms. Våra priser kan ändras av 

omständigheter som Wunderhecke Kft inte råder över, till exempel väsentligt 

ändrade priser eller ändrad moms. I alla priser ingår moms med 27 %. Om 

momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med 

motsvarande belopp. I orderbekräftelsen kan man se det totala priset inklusive 

alla avgifter, moms, frakt och betalning. Vid prisjusteringar så informeras alltid 

kunden om detta och har då sin fulla rätt att ändra sin beställning alternativt 

annullera sin beställning. 

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. 

 

Beställningssätt 

Du kan enkelt göra dina beställningar via webbshop,  e-mail eller via post. 

Maila in din order på  info.mirakelhacken@gmail.com  

http://www.mirakelhacken.se/sved/page1.html


Posta din beställning på 

Wunderhecke Kft 

H- 8394 Alsópáhok,  

Keszthelyi út 17. 

HUNGARY 

Leveransvillkor och Leveranssätt 

Normal leveranstid är inom två till tre veckor från beställningsdatum med vår 

start från slutet av mars/början av april och fram till slutet av november. 

Datumet påverkas av vinterns stränghet och hur tidigt det börjar.  

 

Köpvillkor 

1. Beställning : via webb-formulär eller e-mail. 

2. Leveranstid : 4-5 arbetsdagar efter orderbekräftelse. 

3. Leveranssätt : PMP EXPRESS, till den angivna adressen. 

4. Betalsätt : 

 Med kortbetalning eller direktbetalning möjligt hos PayPal. 

 Betalningen sker genom banköverföring. Vi anger er priset av produktet, till det i 

prel. bekräftelsen resp. fakturan angivet kontonumret inom 3 bankdagar. 

Utebliven inbetalning annullerar beställningen. 

5. Priserna och ev. fraktkostnad är bruttopriser. 

6. Garantier : 

a/ 14 dagar vid fel vara, eller kvantitet. Kunden kan skicka tillbaka produkten 

utan anledning. 

b/ Vi ger 8 års garanti för alla våra växter. 

7. Vi följer Personuppgiftslagen (PUL) och säljer inte till någon uppgifter om våra 

kunder. 

Köparen godkänner de köpvillkor när han eller hon skickar in sin beställning. 

https://www.pmpexpress.hu/


FRAKT 

över 500 plantor - 399 kr 

201-500 plantor - 299 kr 

101- 200 plantor - 199 kr 

100 plantor - 99 kr upp till 

 

Priserna och ev. fraktkostnad är bruttopriser. 

 

Garantier : 

a/ 14 dagar vid fel vara, eller kvantitet. Kunden kan skicka tillbaka produkten 

utan anledning.  

b/ Vi ger 8 års garanti för alla våra växter. 

 Vi följer Personuppgiftslagen (PUL) och säljer inte till någon uppgifter om våra 

kunder.  

Köparen godkänner de köpvillkor när han eller hon skickar in sin beställning. 

PUL-Personuppgiftslagen  (adatvédelem) 

Wunderhecke Kft är ansvarig för alla personuppgifter som lagras i vår databas 

för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig information. De uppgifter vi lagrar 

använder vi för internt bruk samt för att kunna fullgöra kundrelationer och 

lämna erbjudanden för egna och andra företags produkter. Du kan när som 

helst kontakta oss och få ett utdrag på de uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan 

även begära att bli borttagen från vår kunddatabas. Vill du göra ändring av 

uppgifterna eller bli borttagen ur registret ber vi dig kontakta Wunderhecke Kft 

kundservice per e-post, info.mirakelhacken@gmail.com 

 

Betalningsmetoder 

Banköverföring 

mailto:info.mirakelhacken@gmail.com


Du kan också ordna förfalskade varor genom banköverföring. 

Uppgifter som krävs för överföring: 

Mottagarens bank Österrike: Unicredit Bank Zrt. 

Mottagarens namn: Wunderhecke Kft. 

Skattenummer: HU 22906485 

Företagsregistreringsnummer: 20-09-070865 

Mottagarkonto nummer: 10918001-00000060-62500009 

 

Kontaktuppgifter för varje regionalt behörig förlikningsorgan: 

Zala länsförlikningsorgan 

Adress: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24:e 

Telefon: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525 

E-post: zmbekelteto@zmkik.hu 

 

Betalningsmetoder 

Banköverföring 

Du kan också ordna förfalskade varor genom banköverföring. 

Uppgifter som krävs för överföring: 

Mottagarens bank Österrike: Unicredit Bank Zrt. 

Mottagarens namn: Wunderhecke Kft. 

Skattenummer: HU 22906485 

Företagsregistreringsnummer: 20-09-070865 

mailto:zmbekelteto@zmkik.hu


Mottagarkonto nummer: 10918001-00000060-62500009 

 

 


