
Greiða má fyrir vörur sem keyptar eru hjá Töfrandi brúðkaup með greiðslukortum frá MasterCard og

VISA í gegnum örugga greiðslusíðu KORTA.
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Greiðslur

Töfrandi brúðkaup er í eigu Biðukollu ehf. kt. 701019 0830 VSK. nr. 137537

Almennt
Töfrandi brúðkaup áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga og

einnig að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Áskilinn er réttur til

að staðfesta pantanir símleiðis.

Skilafrestur og endurgreiðsluréttur
Lög um neytendasamninga nr. 16/2016 18. gr. á við um kaup á gögnunum. 

Viðskiptavinur hefur rétt til að falla frá kaupunum fram að þeim tíma sem hann móttekur gögnin. Að

þeim tíma liðnum er skilafresturinn útrunnin og einnig möguleikar á endurgreiðslu. 

Endurgreiðsla er framkvæmd að fullu ef viðskiptavinur hættir við kaup áður en gögnin berast

honum. Vinsamlegast hafið samband við Töfrandi brúðkaup á hallo@tofrandibrudkaup.is með

spurningar. 

Viðskiptavinur getur hætt við kaup á heimasíðu í 14 daga frá því greiðsla á sér stað. 

Verð
Vinsamlegast athugið að verð á netinu getur breyst án fyrirvara.

Tofrandibrudkaup.is
hallo@tofrandibrudkaup.is

Upplýsingar um seljanda

Afhending vöru
Ö l l rafræn skjö l eru afgreidd innan 24 klst. frá því greiðsla berst. Skjö lunum verður deilt með

viðskiptavinum í gegnum gmail reikning, eigi viðskiptavinurinn ekki slíkan reikning mun Töfrandi

brúðkaup útvega tímabundinn gmail reikning sem notaður er til að vinna í gögnunum. Vefsíðan er

afhent innan 14 daga frá því að gögn berast sem nota á inn á vefsíðunni. Vefsíðan er með wix slóð,

svipaðri þessari hér jon.wixsite.com/jonoggunna og með litlum auglýsingaborða frá wix efst á
síðunni. Óski viðskiptavinur eftir því að fá sérsniðna slóð og vefsíðu án auglýsingaborða kostar það

aukalega. Nánari upplýsingar um það og dæmi um heimasíðu fást með því að senda tö lvupóst á
hallo@töfrandibrudkaup.is

Vörurnar eru á íslensku, nema vefsíðan í Þjónustuleið 2-4 getur verið á því tungumá l i sem

viðskiptavinur óskar eftir því textinn kemur frá viðskiptavini.

Skattar og gjöld
Ö l l verð í netversluninni eru með VSK og reikningar eru gefnir út með VSK.

https://www.instagram.com/tofrandibrudkaup/
https://www.facebook.com/tofrandibrudkaup/
https://www.pinterest.com/tofrandibrudkaup/boards/
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Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum

við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Höfundaréttur
Skjö l in eru aðeins ætluð viðskiptavini og ekki er leyfilegt að dreifa þeim til annarra.

Munið að það er ekki gott karma að stela eigum annarra eða eiga þátt í því að gera það.

Spurningar?
Sé eitthvað ó ljóst er viðskiptavinur hvattur til að senda tö lvupóst á hallo@tofrandibrudkaup.is eða

hringja í síma 6927814

Tofrandibrudkaup.is
hallo@tofrandibrudkaup.is

Trúnaður

Lögsaga og varnarþing
Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi má l vegna hans skal það rekið í Héraðsdóm

Suðurlands.

https://www.instagram.com/tofrandibrudkaup/
https://www.facebook.com/tofrandibrudkaup/
https://www.pinterest.com/tofrandibrudkaup/boards/

