
 

Bromoli Electric 2018 

 
Salgsbetingelser 
 
 
Her kan du gjør deg kjent med salgsbetingelsene til Bromoli Electric som gjelder når du kjøper et produkt i vår 
nettbutikk eller av en av våre partnere. 
 
Generelt: 
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede 
avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.bromoli.com er tilgjengelig på norsk 
og engelsk. 
 
For å kunne handle på www.bromoli.com må du ha fylt 18 år. 
 
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, 
eller lignende. 
 
1. Parter 
«Selger» er: BROMOLI ELECTRIC AS eller dets Partner. «Partner» er ekstern selger (dvs ikke Bromoli Electric 
AS) som selger i eget navn og for egen risiko. 
Kontaktdetaljer til Bromoli Electric AS fremgår nedenfor, mens kontaktdetaljer til Partnere fås ved forespørsel hos 
disse. 
 
Informasjon om Bromoli Electric AS: 
- Org.nr. 920 873 758 
- Hovedkontorets adresse: Rosteinvegen 13, N-2870 Dokka 
- Henvendelser stilles til e-post: post@bromoli.com 
 
«Selger» blir i det følgende benevnt «vi», «oss» eller «Selger». Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i 
bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt». 
 
2. Handle i nettbutikken 
Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett. 
 

• Orienter deg om produktene 
• Velg ønsket produkt 
• Legg i handlekurv 
• Velg forsendelse og betalingsmåte 
• Eventuell registrering av kundeprofil hos Bromoli Electric 
• Kontroll av bestillingen 
• Bekreft din bestilling og aksept av salgsvilkårene 
• Motta ordrebekreftelse 

 
3. Din bestilling 
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen 
du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i 
overensstemmelse med bestillingen. Om Partner ikke aksepterer din bestilling kommer du til å bli notifisert på e-
post direkte fra Partner. 
 
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke 
nei til. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser. Vi 
forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved 
utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du 
vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere 
bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg. 
 
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i 
nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette 
gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen 
sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte angreretten din. 
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4. Betaling 
Når du handler på bromoli.com er det Bromoli Electric AS som håndterer betalingen. Ved spørsmål om betaling 
kan du kontakte Bromoli Servicecenter på e-mail post@bromoli.com.  
 
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til 
porto, frakt, emballasje m.m. Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. 
For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din 
bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke 
kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere 
bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Hvis du bruker betalingskort, PayPal eller 
direktebank som betalingsmetode, blir du belastet når vi bekrefter din ordre og levering er iverksatt hos oss. Dette 
gjelder også ved forhåndsbestilling av produkter som blir tilgjengelig fram i tid eller har en ubekreftet leveringsdato. 
 
Ved salg til bedrifter (B2B) aksepteres salg mot faktura, og denne vil denne sendes pr. e-post innen 24t etter 
gjennomført kjøp, og med forfallsdato som angitt under kjøpsprosessen. Ingen ekstra avgifter tilkommer ved kjøp 
mot faktura. Vær oppmerksom på at du alltid må oppgi fullstendig organisasjonsnummer for kjøp med Faktura. 
Bromoli Electric vil gjøre en vurdering for å avgjøre om du får handle for det valgte beløpet. I denne vurderingen, 
ser man i hovedsak på tre ting: din tidligere betalingshistorikk hos dem, hvor mye du ønsker å handle og ekstern 
informasjon som hentes fra et kredittopplysningsbyrå (gjenpartsbrev sendes ved innhenting av informasjon fra 
kredittopplysningsbyrå). Det er altså en kombinasjon av flere forskjellige faktorer som avgjør om kjøpet går 
igjennom. Skulle kjøpet ikke gå igjennom med faktura kan du gjennomføre bestillingen med et annet 
betalingsmiddel vi tilbyr. Om du har spørsmål om vurderingen, kontakt oss på e-mail post@bromoli.com. 
 
5. Returrett i forbindelse med åpent kjøp 
I de tilfeller hvor varene kjøpes fra våre Partnere vil returrett bestemmes av den enkelte Partners salgsvilkår.  
 
For kjøp hvor Bromoli Electric AS er selger tilbys 14 dagers returrett med de begrensninger som naturlig følger av 
dette. Ta med / returner produktet i emballasje og kvittering innen 14 dager, så får du enkelt og greit pengene for 
kjøpet tilbake. Produktet må være i uåpnet og ubrukt stand.  
 
Retur av varer i forbindelse med åpent kjøp 
Varen kan returneres til vårt retursenter: 
 
Bromoli Electric AS 
Rosteinvegen 13 
N-2870 Dokka 
Mrk: Retur 
 
Ordren krediteres og du vil få utbetalt det du eventuelt har betalt.  
 
Du kan alternativt levere varen til nærmeste Bromoli Servicecenter som godskriver beløpet du har betalt i 
etterkant. Ved utestående faktura hos fakturaleverandør, må denne betales innen betalingsfrist selv om varen er 
returnert tilbake. 
 
6. Levering og forsinkelse 
Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil 
de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Ved hjemlevering med innbæring så tenk på 
at du selv har ansvar for at det er mulig å frakte produktene inn i bostedet. For hjemlevering må du være på plass 
for å ta imot varene og vi kan avkreve legitimasjon før vi overleverer varene. Dersom du har bestilt innbæring av 
produkter, tenk på at du selv har ansvar for å beskytte gulv, vegger, med mer. På grunnlag av HMS-krav er våre 
transportører pålagt å beholde godkjent verneutstyr som skotøy på. 
 
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen 
med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom 
å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp. 
 
Ved leveringsmetode der du skal hente ordren i butikk, og der denne betales i løpet av kjøpsprosessen på nett, 
regnes dette som en internettordre regulert av blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, 
markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Hvis du vil ha mer informasjon 
om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på www.lovdata.no. 
Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser. 
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7. Reklamasjon 
Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar 
med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller 
mangler. 
 
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, 
prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, 
for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og 
mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du 
oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Retten til å 
reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer 
enn to år. Reklamasjon må rettes mot selger av det aktuelle produkt dvs Bromoli Electric AS (eller Partner i de 
tilfeller varen ikke er solgt av Bromoli Electric AS) 
 
8. Garanti 
Bromoli Electric garanterer at produktene er fri for feil i materiale og utførelse under normal bruk og service. Denne 
garantien blir utvidet til den opprinnelige kjøperen i en periode på 24 måneder fra kjøpsdato og gjelder kun når 
utstyret er montert og betjent i samsvar med fabrikkens anbefalinger. Garantien strekker seg ikke til skade eller 
slitasje som skyldes misbruk, slitasje, korrosjon, uaktsomhet, ulykke, feilaktig montering eller manipulering på en 
måte som forringer normal drift.  
 
Lithium-ion batterier: 
Bromoli Electric bruker Lithium-ion batterier på alle sine elektriske sykler. Disse batteriene kan brukes i tempraturer 
helt ned til -20 grader. Batterienes effekt under bruk reduseres ved sterk kulde, og dette vil ikke dekkes av garanti. 
Ved lave temperaturer i kombinasjon med lite spenning på batteriet vil det over tid kunne oppstå feil på batteriet av 
denne årsak, og dette vil ikke dekkes av garanti. Det anbefales derfor at batterier holdes temperert når de ikke er i 
bruk når man har lave temperaturer.   
 
Sykler produsert i henhold til EU L1e-A: 
Bromoli Electric AS produserer og selger elektriske sykler på det norske markedet i tillegg til ulike land i EU. Dette 
inkluderer sykler som har en nominell motoreffekt på inntil 1.000 W, samt maksimumshastighet på 25 km/t, slik at 
de er klassifisert i kategorien L1e-A etter EU- regelverket. Håndhevelsen og implementeringen av regelverket for 
elektriske sykler i kategorien L1e-A varierer i det enkelte land, og i Norge er ikke klassifiseringen i tråd med 
utgangspunktene som følger av EU-regelverket, og syklene regnes for å være en moped og må ivareta alle krav 
som følger av vegtrafikkloven. Garantien gjelder ikke i noe tilfelle der skade eller slitasje på produktet oppstår som 
følge av ureglementert bruk på noen måte, som følge av kundens uaktsomhet, feilbruk, feilmontering, dersom 
kunden endrer på sykkelens tekniske ytelsesevner eller på annen måte har gjort vesentlige endringer på sykkelen. 
Kunden gjøres særlig oppmerksom på at sykkelen er klassifisert som moped etter norsk regelverk, og garantien 
gjelder ikke under noen omstendighet dersom produktet er anvendt i strid med regelverk som f.eks. vegtrafikkloven. 
Videre er kunden kjent med at garantien ikke anses gyldig med mindre den er signert av begge parter. Det vises 
for øvrig til våre alminnelige vilkår som kunden har akseptert forut for gjennomføring av kjøpet».  
 
9. Angrerett 
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten 
forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte 
angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig per brev, e-post, SMS med referanse til 
ordrenummer. 
 
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i uåpnet stand 
som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må 
betales av deg. 
 
Selger er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, 
tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger mottar produktet 
fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for selger. 
 
Produktet sendes tilbake til oss (med sporingsnummer), om mulig i originalemballasjen, sammen med 
angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post). Skjemaet kan lastes ned her. 
Ved kjøp fra Partner må varen returneres til Partner, se informasjon gitt av Partner i forbindelse med kjøpet. 
 
Ved kjøp fra Bromoli Electric AS kan varen returneres til vårt retursenter: 
Bromoli Electric AS 
Rosteinvegen 13 
N-2870 Dokka 
Mrk: Retur 
 
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres.   
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10. Personopplysninger 
Vi verdsetter ditt privatliv, og vi vil aldri selge eller distribuere din personlige informasjon uansett grunn til enhver 
tid. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til kundene i samsvar med alle relevante databeskyttelseslover. Med 
kun din tillatelse kan vi bruke informasjonen din til å kontakte deg angående kampanjer og fremtidige nyheter. 
 
11. Salgspant 
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 
 
12. Tvister 
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for 
Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Part i saken er Selger, dvs Bromoli Electric AS eller Partner. Alle tvister 
skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil 
normalt si i nærheten av der du bor. 
 
13. Eksport til EU & EØS / Svalbard 
Dette punktet gjelder KUN salg fra Bromoli Electric AS. Ved salg fra Partner må det tas kontakt med denne. 
Hvis du har fast bopel utenfor Norden (midlertidig bosatt/tjenestegjøring for Forsvaret i utenlandstjeneste eller 
liknende gjelder ikke), men har handlet varer hos oss på nett med levering i Norge, kan du få refundert 
merverdiavgift (minus gebyrer) ved påfølgende utførsel (innen 30 dager) til ditt hjemland. For å kunne gjøre dette 
må ALLE punktene nedenfor være oppfylt.  
 
Hvis du har fast bopel / bor i EU eller et EØS land utenfor Norge vil din bestilling faktureres uten merverdiavgift. I 
så tilfelle må det påregnes at produktet ved ankomst til grensen til ditt land må fortolles inn og at merverdiavgift og 
eventuell toll betales direkte av deg til lokale myndigheter ved fortolling. Reglene for dette varierer fra land til land 
og det påligger deg et eget ansvar for å gjøre dette på riktig måte. 
 
 
 


