MariaLibrizziArtStudio
Nygårdterrasserne 230 D
3520 Farum
Tlf. 52 50 25 92, Man-Fre: 17:00-20:00
www.MariaLibrizziArtStudio.com
e-mail: marialibrizziartstudio@gmail.com

CVR 39 42 46 30

SALGSBETINGELSER
Sælger: MariaLibrizziArtStudio ved billedkunstner Maria Librizzi
Køber:

Privat person eller en dansk virksomhed. Malerier sælges ikke til udlandet

Salgsgenstand:
Olie- eller akrylmaleri, som er skabt af billedkunstneren Maria Librizzi. Maleriet sælges som det er. Alle
malerier er efterbehandlet med beskyttende lak med UV-filter.
Malerierne er unikke og skabt af mig i kun ét eksemplar. Der kommer aldrig print af billederne. Jeg
forbeholder mig dog ret til at have en digital kopi af maleriet til arkiver, kataloger og hjemmesider.
Nogle malerier kommer med en påmonteret billedramme. Billedrammen er gratis og er derfor ikke omfattet af
regler for fejl, mangler og reklamation. Ønsker køberen ikke billedramme, bedes køberen meddele dette til
Maria Librizzi, men det giver ikke grundlag for nedsættelse af prisen, da billedrammen er gratis.
Priser:
Alle priser er i danske kroner og er momsfri, da MariaLibbrizziArtStudio indtil videre er en personligt ejet
mindre virksomhed (PMV), som ikke er momsregistreringspligtig (Maria Librizzi betaler B-skat af indtægterne
fra malerisalg).
Priserne offentliggøres på hjemmesiden www.MariaLibrizziArtStudio.com og ved udstillinger: med prisskilt
eller i et katalog.
Aftale om salget:
Malerier fra MariaLibrizziArtStudio kan købes:
 På udstillinger (betaling for maleriet og afhentning af det efter udstillingsregler) eller
 Ved at kontakte Maria Librizzi på telefon 52 50 25 92, SMS eller e-mail.
o Telefontid er mandag til fredag fra 17:00 til 20:00, da kunstnervirksomheden er min
bibeskæftigelse.
o Svar på SMS og/eller e-mail kan så vidt muligt forventes samme dag i samme tidsrum som
telefontiden.
Der tages forbehold for udsolgte varer.
For at købe et maleri fra MariaLibrizziArtStudio skal køberen oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mail
og acceptere salgsbetingelserne, som er beskrevet i dette dokument. Bekræftelse af Salgsbetingelserne
sker via e-mail eller ved køberens underskrift på samme salgsbetingelser på papir. Der underskrives 2
eksemplarer på papir: et eksemplar til køberen, det andet er til sælgeren.
Køberens personlige oplysninger udleveres ikke til tredjepart og vil udelukkende blive brugt i forbindelse med
udstedelse af en salgsfaktura.
Betaling:
Der betales med
 kontanter mod kvittering;
 bankoverførsel (reg.nr 5023 kontonr.0001165189) eller
 via MobilePay til 52502592.
Ved bankoverførsel skrives navn på køberen ved indbetaling.
Salgsfaktura sendes til køberen pr. e-mail.
Maleriet kan først afhentes eller afsendes, når Maria Librizzi har modtaget betaling. Får
MariaLibrizziArtStudio IKKE betaling for maleriet indenfor det aftalte tidspunkt, forbeholder
MariaLibrizziArtStudio sig ret til at ophæve salgsaftalen med køberen og sælge maleriet til anden side.

Afhentning:
Maleriet afhentes på udstillingsstedet efter forudgående aftale med Maria Librizzi. Ved store udstillinger
følges udstillingsreglerne. Malerier, som ikke er på udstilling, kan afhentes hos Maria Librizzi efter
forudgående aftale (som regel om aftenen), kan sendes med posten eller med et fragtfirma.
Ved afsendelse med posten eller et fragtfirma betaler køberen forsendelsesomkostninger. Store malerier
koster op til 1000,- for levering med fragtfirma i Danmark. Kontakt venligst Maria Librizzi for præcis pris.
Leveringstid:
Indenfor 1-2 uger efter at betaling er modtaget.
Forsendelse med fragtmand:
Hvis et maleri skal sendes med en fragtmand, træffer Maria Librizzi aftale om levering med et fragtfirma. Hvis
køberen ikke har mulighed for at være hjemme på leveringsdagen, aftales der med Maria Librizzi, hvilken
besked fragtmanden skal have. Normalt vil maleriet blive leveret indenfor 1-2 uger. Der tages forbehold for
helligdage, som kan forlænge leveringstiden.
Fortrydelsesret:
Køberen har altid 14 dages fortrydelsesret i følge Købeloven.
Fortrydelsesretten løber fra den dag, køberen har modtaget maleriet. Fortrydelsesretten kan benyttes, hvis
maleriet tilbageleveres med en kopi af fakturaen, og hvis maleriet tilbageleveres i samme stand som det blev
modtaget. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis køberen bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer
maleriets salgsværdi væsentligt, eller hvis køberen ikke kan medsende/fremvise en faktura. Når
fortrydelsesretten udnyttes, afholder køberen selv udgifter til at sende varen retur.
Forsendelsesomkostninger refunderes ikke. Derudover er køberen erstatningsansvarlig for maleriet samt
forsendelsen.
Kontakt venligst Maria Librizzi for aftale om returnering på e-mail.
Reklamationsret:
Køberen har 24 måneders reklamationsret i følge Købeloven. Det betyder, at køberen enten kan få ombyttet
maleriet, få et afslag i prisen eller få pengene tilbage, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger
selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug eller
opbevaring af maleriet eller anden skadeforvoldende adfærd. Der skal reklameres inden rimelig tid, efter at
manglen ved maleriet er opdaget.
Hvis der reklameres inden to måneder, vil reklamationen altid være rettidig. Maria Librizzi vil refundere
rimelige forsendelsesomkostninger, som måtte have forbindelse med returnering af maleriet, når
reklamationen er berettiget.
Ved reklamation kontakt venligst Maria Librizzi på e-mail.

