Privat
SOS Førstehjælpskasse

Nedenstående abonnementsbetingelser for SOS førstehjælpskasse gælder
i tillæg til de generelle betingelser for
private.

SOS Dansk Autohjælp er berettiget til
at nægte kunden genopfyldning af førstehjælpskassen ved misbrug af genopfyldningsretten.

1. Abonnementet dækker
Abonnementet dækker forsendelse og
løbende genopfyldning af den af SOS
Dansk Autohjælp udleverede førstehjælpskasse i overensstemmelse med
afsnit 1.2. og 1.3. Oversigt over førstehjælpskassens indhold fremgår af
SOS Dansk Autohjælps hjemmeside.

2. Ejerforhold til førstehjælpskassen
Kunden har brugsretten til førstehjælpskassen, mens ejendomsretten
er og forbliver hos SOS Dansk Autohjælp. Det kan dog skriftligt aftales
mellem SOS Dansk Autohjælp og kunden, at ejendomsretten til førstehjælpskassen overgår til kunden ved
ophør af abonnementet.

Abonnementet dækker ikke genopfyldning eller udskiftning af sakse og lignende udstyr, der ikke forbruges ved
anvendelse af førstehjælpskassen.
1.1. Førstehjælpskassens bortkomst mv.
Abonnementet dækker ikke, hvis førstehjælpskassen beskadiges eller
bortkommer, uanset af hvilken årsag.
Hvis denne situation opstår, kan en ny
førstehjælpskasse bestilles ved henvendelse til kundeservice på tlf. 70 10
80 92 eller via e-mail kundeservice@sos.eu.
Udlevering af en ny førstehjælpskasse
inklusiv indhold vil blive faktureret i
henhold til gældende prisliste, som
fremgår af SOS Dansk Autohjælps
hjemmeside.
1.2. Forsendelse af førstehjælpskassen og produkter til genopfyldning
Abonnementet omfatter forsendelse af
førstehjælpskassen og produkter omfattet af genopfyldningsretten efter afsnit 1.3.
1.3. Løbende genopfyldning
Abonnementet omfatter løbende genopfyldning af sårplejeprodukter til førstehjælpskassen. Bestilling af genopfyldning
skal
ske
online
via
www.dah.dk/genopfyldning. Der kan
bestilles genopfyldning svarende til en
almindelig husstands forbrug pr. år.

3. Returnering af førstehjælpskassen
Ved ophør af abonnementet, uanset af
hvilken årsag, forbeholder SOS Dansk
Autohjælp sig ret til at kræve førstehjælpskassen returneret for kundens
regning, såfremt det ikke mellem SOS
Dansk Autohjælp og kunden er aftalt,
at ejendomsretten til førstehjælpskassen er overgået til kunden.
Ved returnering af førstehjælpskassen, skal den sendes til SOS Dansk
Autohjælp, Olof Palmes Allé 18, 8200
Aarhus N. Forsendelsen skal mærkes
“Førstehjælpskasse retur”. Med førstehjælpskassen skal der medsendes oplysning om kundenummer samt kundenavn og adresse.
Såfremt førstehjælpskassen ikke er
modtaget af SOS Dansk Autohjælp senest to måneder efter abonnementets
ophør, er SOS Dansk Autohjælp berettiget til at fakturere kunden for førstehjælpskassen svarende til et års abonnement samt administrationsgebyr.
Gældende priser og gebyrer fremgår af
SOS Dansk Autohjælps hjemmeside.
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