
Salgs- og leveringsbetingelser for print.itcsyd.dk for skoler under it-fælleskabet, IT-Center 

Syd 

 

Bestilling 

På websiden https://print.itcsyd.dk kan du indbetale et valgfrit beløb til din kopi/print konto       

(dog minimum 50 DKK og maks. et beløb på 1000 DKK, jf. § 62). 

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter med mindre andet er angivet. Priserne er dagspriser og 

opdateres løbende. 

 Når du handler med https://print.itcsyd.dk indgås aftaler på følgende sprog:  

o Dansk 

o Engelsk 

1. For at foretage et køb på https://print.itcsyd.dk skal du igennem 5 trin:  

1. Log ind med dit brugernavn og password 

2. Vælg administrer konto 

3. Vælg tank op 

4. Indtast beløb og tryk næste 

5. Indtast dine kortoplysninger og godkend købet 

Betaling 

 På https://print.itcsyd.dk/ kan der betales med:  

o Dankort / Visa-dankort (0,00 DKK) 

o Visa (0,70 DKK + 1,25%) 

o Visa Electron (0,70 DKK + 1,25%) 

o Mastercard (0,70 DKK + 1,25%) 

For visse korttyper opkræves der et særskilt gebyr ud over prisen på den ønskede vare. Gebyrets 

størrelse fremgår af parentesen i ovenstående oversigt. 

Der vil aldrig blive trukket et større beløb end det som godkendes ved købet. 

Fortrydelsesret 

Der er altid 14 dages fortrydelsesret ved en handel på https://print.itcsyd.dk 

Fortrydelsesretten gælder fra den dag hvor du modtager din vare. 

Hvis du efterfølgende fortryder dit køb og retter henvendelse til os herom, vil købssummen kunne 

tilbageføres til din bankkonto. Oplys derfor venligst altid dit reg. nr. og konto nr. ved henvendelser 

af denne type. 

Når der handles på https://print.itcsyd.dk har forbrugeren mulighed for opsigelse og dermed 

indløsning af restværdien uden varsel i op til 1 år, jf. § 51. 

 

 

https://print.itcsyd.dk/
https://print.itcsyd.dk/
https://print.itcsyd.dk/
https://print.itcsyd.dk/
https://print.itcsyd.dk/
https://print.itcsyd.dk/


Reklamationsret 

Der skal reklameres inden for rimelig tid efter at du har opdaget en evt. mangel ved varen. Alle 

reklamationer som modtages indenfor 2 mdr. efter købsdatoen anses for at være rettidige. 

Hvis du ønsker at reklamere over et produkt skal henvendelsen rettes til: 

IT-Center Syd 

Hilmar Finsens Gade 18 

6400 Sønderborg 

Tlf. 74 12 44 22 

itcsyd@itcsyd.dk  
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