Regler for indkøb:
Alle priser er i danske kroner (DKK) og dansk moms er inklusiv i prisen.
Ved forsendelser ud af EU fratrækkes den danske moms (20% af varebeløbet).
Du har 14 dages fortrydelsesret på dine køb. Omkostningerne ved at sende varen/varerne tilbage til Fantask påhviler dig.
Der tages forbehold for udsolgte/udgåede varer, og alle tilbud er "så længe lager haves".

Leveringsbetingelser:
Varer der er på lager vil normalt blive ekspederet inden for 2 hverdage, bestiller du inden kl. 15 vil varerne oftest blive
sendt samme dag, men det kan ikke garanteres.
Ved køb på DKK 500,00 eller over, er der fri forsendelse inden for Danmark, og ved køb på DKK 1500,00 eller over,
gives der 10% rabat på den samlede varepris (ved betaling med Girokort kan der kun opnåes fri forsendelse ved 500,ikke rabat ved 1500,-). Samler man på ”Dragemærker”, kan man bede om at få dem med ved at skrive det i
kommentarfeltet, men man får så ikke 10% ved Kr. 1500,- (der er stadig fri fragt ved Kr. 500,-).
De 10% rabat gælder kun for ikke nedsatte varer, varer der er nedsat tæller dog stadig med for at opnå rabatten.
Previews bestillinger, der ikke er lagervarer, men som er udkommet, vil tage op til 30 dage, da de skal bestilles i USA.
Previews forudbestillinger vil normalt ankomme ugen efter den amerikanske udgivelses dato.

Du kan betale dine varer på 3 måder:
1. Dansk kreditkort (Dankort, E-Dankort, Diners Club (DK), Maestro (DK), Mastercard (DK), Visa/Dankort og Visa
Electron (DK).
Kun for forsendelser til Danmark: Der tillægges portogebyr på DKK 50,00 (Alm. Forsendelse / Pakke) eller
DKK 70,00 (Quickbrev) når leverancen indeholder varer for under DKK 500,00.(Se leveringsbetingelser).
2. Regning og girokort + 8 dages kredit. Kun for kunder, der tidligere har handlet hos Fantask, og ikke er
registreret som dårlige betalere.
Der tillægges portogebyr på DKK 50,00 (Alm. Forsendelse / Pakke) eller DKK 70,00 (Quickbrev) når leverancen
indeholder varer for under DKK 500,00. (Se leveringsbetingelser). Ved forsendelser til udlandet tillægges faktiske
portoudgifter og betalingsgebyr på DKK 50,00.
3. Udenlandsk kreditkort (Diners, Maestro, Mastercard og Visa). Kun for forsendelser ud af Danmark. Der tillægges
a conto portoudgifter plus 5,75% af købssummen incl. portoudgifter i gebyr.

VED FORSENDELSER TIL UDLANDET: Da vi ikke må hæve MERE end det beløb du godkender ved kreditkortbetaling,
men gerne mindre, ser vi os nødsaget til at opkræve dig for det, som i de fleste tilfælde vil være de maksimale
portoudgifter (300,- d.d.), er det en større pakke og/eller til uden for EU, kan det ske at vi efterfølgende vil opkræve et
ekstra beløb for at dække forsendelsesomkostningerne. Men den faktiske pris vil derfor i langt de fleste tilfælde være
BILLIGERE, end det beløb, du godkender.
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