
Allmänna Köpvillkor 

Följande allmänna köpvillkor är tillämpliga på samtliga köp som görs online på www.beliani.se, 

("Webbplatsen"). 

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Köpvillkoren. Genom att 

acceptera Köpvillkoren förbinder du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att 

du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies 

enligt nedan. När Beliani har bekräftat en beställning uppstår ett bindande avtal mellan dig som 

kund och Beliani (DE), med säte i Baar (Schweiz). När en order är mottagen hos Beliani 

bekräftas den genom ett automatiskt e-postmeddelande med information om din beställning. 

Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att allting stämmer. Beliani uppmanar dig att spara 

denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Belianis kundtjänst. 

Ålder och hemvist 

Beliani levererar enbart till personer över 18 år och till personer som är mantalsskrivna i Sverige. 

Är du minderårig får målsman beställa istället. 

Beställning och pris 

Beliani reserverar sig för eventuell slutförsäljning, lagersaldofel och prisändringar. Ifall någon av 

de varor som du beställt inte skulle finnas i lager, stryks varan per automatik från din order. 

Beliani reserverar sig för att varor som visas på Webbplatsen kan utgå och för eventuella tryck 

och skrivfel på Webbplatsen. Beliani kan inte garantera att färgerna som återges representerar de 

verkliga färger som produkterna har, då färger kan variera beroende på ljussättning och 

färgåtergivning mellan olika bildskärmar. 

Pris 

Vid beställning gäller de priser som är angivna på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna i 

svenska kronor inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalningsavgifter, som anges separat. 

Eventuella leveranskostnader, om tillämpligt, anges på Webbplatsen samt kommer att anges på 

beställningsformuläret innan du kan skicka in din beställning. 

Sänkt pris, REA, erbjudanden och rabatter 

Då sänkt pris, REA eller erbjudanden förekommer på Webbplatsen gäller priserna så långt lagret 

räcker. Eventuell rabatt gäller vid ett köptillfälle och kan inte föras över på returer, byten, 

reklamationer eller framtida beställningar. 

Ursprungsanmärkning av importerade träslag 



Huvudsyftet är att göra potentiella kunder fullt medvetna vid köp av en produkt. Det avgörande 

verktyget här är databasen på träslagen. Med hjälp av den kan man söka upp träslag efter deras 

botaniska namn samt efter deras handelsnamn. Dessutom innehåller databasen information om 

träslagens ursprungsland. Alla typer av träslag som skyddas av CITES (Convention of 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) har en sådan annotering. 

Länk till databasen 

Kunduppgifter 

När du ska genomföra en beställning på Webbplatsen kommer du att bli ombedd att uppge vissa 

personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. 

Du ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Belianis behandling av 

personuppgifter finns nedan. 

Betalning 

På Webbplatsen erbjuder Beliani tre olika säkra sätt att betala ett köp på; med PayPal, kreditkort 

samt förskottsbetalning. Läs mer om betalning under "Betalningsmetoder". För bearbetning av 

betalningar med kreditkort för beställningar hos Beliani GmbH, Lindenstrasse 16, 6341 Baar, 

Schweiz är Six med säte i Schweiz det ansvarstagande företaget. Banken som har utfärdat 

kreditkortet kan lägga till ytterligare avgifter för internationella transaktioner, som inte täcks av 

oss. 

Leveranstid  

Beliani strävar efter att leverera en beställd vara så fort som möjligt. Alla produkter som visas på 

Webbplatsen finns normalt i lager för omgående leverans. Normalt levereras dina varor inom 14 

vardagar. Leveranstiden är beräknad i arbetsdagar (från Måndag till Fredag) och inte 

kalenderdagar (helger och helgdagar). Du som kund är medveten om att avvikelser kan ske från 

angivna leveransdatum. Vid leveransförsening meddelar Beliani dig om möjligt om detta. Vi 

friskriver oss från alla krav gällande ersättning till kunden i relation av leveransförseningar. 

Köparen är skyldig att granska varorna vid leveransen. Vid eventuella skador är mottagaren 

skyldig att omedelbart, eller senast inom 24 timmar efter mottagandet av varan anmäla detta till 

oss. Mottagaren är även skyldig att göra en anmärkning om eventuell transportskada på förarens 

elektroniska fraktsedel. Leveransen kan endast ske fram till trottoarkanten, eller så nära som 

transportören kan köra sitt fordon. 

Vissa produkter levereras till kunden direkt från tillverkaren på en engångspall. En pall, som i 

fallet av kartong och andra förpackningar bör slängas av kunden på egen bekostnad. 

Transportföretaget tar endast emot återanvändbara pallar. 

Avbeställning och ändring av order 

https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/themen/holzdeklaration.html


Om du vill göra en ändring i din beställning rekommenderar Beliani dig att kontakta kundtjänst 

omgående. Kontaktuppgifter och öppettider för kundtjänst finner du på Webbplatsen. I fall du 

önskar avbeställa din beställning efter att Beliani påbörjat hanteringen av den kan du utnyttja din 

ångerrätt i enlighet med dessa Köpvillkor. 

Upphovsrätt 

Innehållet, utformningen och uppbyggnaden av vår webbplats (dvs alla texter, all grafik och all 

layout) skyddas genom upphovsrättslagen. Namn och logotyper är egendom som tillhör Beliani 

GmbH och är därigenom skyddade genom upphovsrätten, skyddet av varumärken och andra 

skydd. Information, texter, varumärken, logotyper och bildmaterial som vi lägger ut på 

webbplatsen får inte kopieras, distribueras, publiceras eller på annat sätt användas för 

kommersiella syften utan skriftligt medgivande från oss. Detta gäller inte våra speciallänkar som 

tillhandahålls för nedladdning. Dessutom krävs ett skriftligt medgivande från oss innan länkar till 

vår webbplats infogas på andra webbplatser. 

Ansvar 

Vi frånsäger oss härmed allt ansvar för oförutsägbara skador. För förutsägbara skador som 

uppstår vid inköp, leverans och användning av produkter är maxbeloppet för ersättning begränsat 

till 5000 CHF. För att kompensationionen skall komma i fråga krävs båda parternas samtycke. 

Tvister i samband med eventuella skador eller klagomål skall bedömas enligt lagen i Schweiz. 

Reklamation och garanti 

Reklamation skall göras inom 24 timmar efter mottagandet av varan. Fel upptäckta under 

garantiperioden skall rapporteras omedelbart efter upptäckten. 

Garantiperioden av produkten anges på beställningsbekräftelsen. Saknas denna information 

gäller en två (2) års fabriksgaranti samt tre (3) års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. 

Garantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och ej fel som uppstår på grund av egen 

förändring på varan, så som ändringar i utseende eller funktion, ombyggnation eller annan 

förändring. Orderbekräftelsen fungerar som garantibevis. Garantin täcker inte mindre skador 

osynliga för blotta ögat vid normala ljusförhållanden på ett vinkelrätt avstånd av 3 meter från det 

skadade området. Våra möbler är avsedda enbart för privat, personligt och icke-kommersiellt 

bruk. Garantin täcker inte skador som orsakats av någon form av kommersiella tillämpningar. 

En vara kan returneras upp till 14 dagar efter mottagen leverans. 

Beliani GmbH kommer att reparera eller byta varan utan extra kostnad för dig. För defekter som 

inte omfattas av garantin kommer köparen att få ett attraktivt erbjudande. Under garantiperioden 

måste kunden returnera varorna 14 dagar efter att felet har upptäckts till säljarens lagerhus på 

egen bekostnad. 



Alla avgifter för tilläggstjänster är uteslutna från returen. Vid vitvaror måste kunden själv 

identifiera den trasiga delen eller be en kvalificerad tekniner att göra det och skicka den till oss. 

Garantin räknas från den dagen köpet gjordes. 

När det gäller utomhusbad är problemlösning gjort på ett "virtuellt sätt" genom vår kundservice. 

När skadan är certifierad, efter felsökningsförfarandet (telefon / e-post)kommer Beliani skicka 

ersättningdelen gratis. 

Garanti på madrasser 

Vi erbjuder en 2 års garanti på våra madrasser. Garantin täcker material- och produktionsfel. Den 

gäller endast för hemmabruk. Garantin täcker följande fel: 

• Resårer i resårmadrasser 

• Skumkärnan i skummadrasser 

• Latexkärnan i latexmadrasser 

• Elektriska motorer i sängar som regleras med el (2 års garanti) 

Garantin täcker inte madrassöverdrag och bäddmadrasser. Garantin täcker inte produkter som har 

förvarats eller installerats fel, använts på fel sätt, förändrats eller rengjorts med fel metod eller 

rengöringsmedel. Garantin täcker inte normalt slitage, skärmärken, repor eller skador som 

orsakats av slag eller olyckor. Garantin gäller inte om produkten har placerats utomhus eller i 

fuktig miljö.Garantin täcker inte skador som uppstår indirekt eller till följd av användande av 

produkten. Blixtlås och handtag omfattas inte av garantin. Garantin gäller från det datum då 

produkten köptes. Inköpskvittot i original gäller som köpbevis. Den gäller endast för 

hemmabruk. Garantin gäller endast om rätt ribbotten används med produkten. Vid användning av 

en resårmadrass med flexibel kallskum eller en latexmadrass bör ribotten ha minst 26 ribbor. 

Kunden bör skicka madrassen till vårt lager på egen bekostnad för skadebedömning. Om 

produkten inte längre säljs kommer säljaren att erbjuda en lämplig ersättningsprodukt. 

  

365 dagars returrätt 

Beliani hoppas att du som kund alltid ska bli nöjd med det du beställer. Din tillfredsställelse är 

vår högsta prioritet. Om du inte gillar din produkt har du en returätt på 365 dagar som ser ut på 

följande sätt: 



Returperiod 14 dagar 15 - 365 dagar 

Vem täcker 

leveranskostnaderna i 

händelse av ytterligare 

transportkostnader? 

Kunden Kunden 

Vem täcker kostnaderna 

för leveransen av den 

returnerade produkten? 

Kunden Kunden 

Hur ska produkten 

returneras? 

Originalpackad och klar för transport, 

oanvänd, vid trottoarens sida. 

Originalpackad och 

klar för transport, 

oanvänd, vid 

trottoarens sida. 

Vad du ska göra när du 

inte har 

originalförpackningen? 

Retur av produkten är inte möjlig. 

Kunden måste ordna en 

alternativ förpackning 

som skyddar varan på 

lämpligt sätt. Kunden 

kommer att debiteras 

med en extra avgift. 

Stora produkter 

Vid önskad retur anger kunden orsak till 

retur, namn och ordernummer. Returer 

bör återsändas i originalförpackning eller 

annan för produkten lämplig förpackning, 

samt vara väl förpackade i ordentligt 

ytteremballage. Eventuella 

transportskador till följd av bristfällig 

förpackning debiteras dig som kund. 

 

Små produkter 

Vid önskad retur anger kunden orsak till 

retur, namn och ordernummer. Returer 

bör återsändas i originalförpackning eller 

annan för produkten lämplig förpackning, 

samt vara väl förpackade i ordentligt 

ytteremballage. Eventuella 

transportskador till följd av bristfällig 

förpackning debiteras dig som kund. 

 

När sker återbetalningen? 

Kunden kommer att få en återbetalning 

inom en 14 dagars period från att vi ha 

tagit emot returen med samma 

betalningsmetod som vid inköpet av 

Kunden kommer att få 

en återbetalning i form 

av ett presentkort inom 

en 7 dagars period från 



varan. att vi ha tagit emot 

returen. 

Vad återbetalar vi inte? 
– Avgifter för extratjänster.  

– Betalningsavgifter.  

Internationella leveranser 

Vid internationella leveranser och returer 

(gäller för Norge och Finland) tillkommer 

det en extra avgift. 
 

Uteslutet från retur 

Hygienartiklar (lakan, kuddar, filtar, 

badlakan, täcken, madrasser etc.) kan 

endast returneras i sina 

originalförpackningar. 

 

Transportrisk, transportskador och transportgaranti  

Det är kunden som står för risken för transporten. Men paketen som vi expedierar är delvist 

försäkrade av oss. Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Vid 

transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom 24 timmar efter 

mottagandet av varan anmäla detta till oss. En vara kan returneras upp till 14 dagar efter 

mottagen leverans. Produkter kan endast returneras i sina originalförpackningar. Under 

beställningsprocessen kan kunden eventuellt köpa en transportgaranti som täcker eventuella 

skador och förluster under transport. En transportgaranti täcker skador och förluster under 

transport upp till värdet på varorna vid beställning. Vid skada av varan tar säljaren ett beslut om 

reparation, byte eller ekonomisk ersättning för varans värde. Köparen är skyldig att inom senast 

24 timmar efter mottagandet av varan anmäla transportskadan till oss via e-mail för att garantin 

ska uppfyllas. Köparen kan inte ta del av transportgarantin om den den inte köptes under 

beställningsprocessen. Vid eventuell produktretur kommer avgiften för transportgarantin inte att 

ersättas. Reparationer som utförs av kunden resulterar i förlust av garantin. 

Disclaimer 

När du utnyttjar webbplatsen bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för 

användning av webbplatsen. Beliani GmbH garanterar inte att informationen är korrekt, 

fullständig eller tillgänglig. Beliani GmbH frånskriver sig allt ansvar för alla sorts fel på 

webbplatsen eller dess tillgänglighet. Beliani GmbH förbehåller sig rätten att efter eget 

gottfinnande korrigera eventuella fel eller brister i någon del av webbplatsen. Beliani GmbH kan 

göra andra ändringar på webbplatsen, produktmaterial eller annan information som finns på 

denna webbplats när som helst utan förvarning. 



Begränsningar av ansvar 

Informationen på vår webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Det 

kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Användningen av 

informationen som finns tillgänglig på webbplatsen sker alltid på användarens egen risk. Beliani 

GmbH frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller annan typ av skada som 

grundar sig på användandet av informationen som finns på vår webbplats.. 

Om cookies 

Vi använder oss av cookies på den här webbplatsen. En cookie är en liten textfil som lagrar 

information på din dator. Den innehåller ingen personlig information, utan information som 

underlättar för dig som besöker vår hemsida. Om du vill går det genom att ändra inställningarna 

för din webbläsare att stänga av användandet av cookies. Vår butik kommer att fungera även 

utan cookies, dock med minskad funktionalitet. 

Tredjepartcookies  

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, 

Inc. (www.google.com). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er 

dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras 

av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att 

vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna 

information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av 

aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i 

samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra 

denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar 

informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med 

annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa 

inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni 

inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna 

webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften 

som beskrivs ovan. 

Nyhetsbrev 

Genom köp av produkter ur vårt sortiment påbörjar du automatiskt en prenumeration på vårt 

kostnadsfria nyhetsbrev. Om du vill säga upp prenumerationen klickar du på länken längs ned i 

nyhetsbrevet eller kontakta vår kundtjänst direkt. 

Integritetspolicy för användning av Facebook-plugins (Like-

knapp) 



Våra sidor integrera plugins från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, 

Palo Alto, CA 94304, USA är integrerade. Den Facebook-plugin, samtycker du till Facebook 

logotyp eller på "Gilla-knappen" ("Gilla") på vår sida finner du en översikt över Facebook-

plugins här.: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ När du besöker våra sidor, fast plugin 

en anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern är etablerad. Facebook får därmed 

den information som du har med din IP-adress för att besöka vår hemsida. Om du klickar på 

Facebook "Gilla"-knappen när du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du koppla innehållet 

på våra sidor på din Facebook-profil. Därmed Facebook kan korrelera ditt besök på vår 

webbplats med ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantörer av de webbplatser ingen 

kunskap om innehållet i de överförda data och använda dem genom Facebook. För mer 

information, se sekretesspolicyn för Facebook under http://de-de.facebook.com/policy.php Om 

du inte vill att Facebook kan tilldela att besöka våra sidor på ditt Facebook-konto kan du logga ut 

från ditt Facebook-konto. 

Ändringar i de Allmänna köpvillkoren 

Beliani förbehåller sig rätten att revidera och göra ändringar i dessa Allmänna köpvillkor från tid 

till annan för att återspegla förändringar i marknadsvillkoren vilka påverkar vår verksamhet, 

teknikförändringar, förändringar avseende betalningsmetoder, förändringar i tillämpliga lagar 

och myndighetskrav samt förändringar avseende vårt systems förmåga. Din beställning kommer 

att omfattas av de Allmänna köpvillkor som är tillämpliga vid den tidpunkt som du beställer 

varor från oss, såvida inte någon förändring i dessa policys eller dessa allmänna villkor måste 

göras enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut (i vilket fall det även kommer omfatta 

beställningar som du tidigare gjort), eller om vi meddelar dig om förändringar i dessa policys 

eller allmänna villkor innan vi sänder emailbekräftelsen till dig (i vilket fall vi har rätt att anta att 

du accepterat förändringen av de allmänna villkoren, om du inte meddelar oss motsatsen inom 

sju arbetsdagar från dess att du mottagit produkterna). 

Europeiska kommissionen har inrättat ett europeiskt system för att lösa tvister på nätet ("Online 

Dispute Resolution"). 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SE 

Giltiga från 01.01.2015 
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