Prisliste fyrværkeribatterier 2020-2021
Navn

Beskrivelse

NEM

Pris i dkr.

Massive Blinkerz COMPOUND
Full Moon Party COMPOUND
Dutch Protocol COMPOUND*
Shots of Anarchy COMPOUND *
Statement COMPOUND
Code Red COMPOUND
Final Colorz
Massive
Pryzm
White red label
Yggdrasil Funke *
Roter Baron Funke *
The Ecstasy of Gold 2*
Kamuro Weissblinker Funke*
Silberpalmen-blinker Funke*
BI49S1-603 F3 batteri *
BI36S2-404 F3 batteri *
BF25S-1012 F3 batteri *
BF25S-1016 F3 batteri *
BF25S-1019 F3 batteri *
BF49S-3006 F3 batteri *
BZ50S-7018 F3 batteri *
*Begrænset antal

100 skud ø25 blinker effekt neon grøn lilla
1,5kg
1.000,00 kr.
116 skud ø30 batteri vinkel guld grøn blinker
2kg
1.900,00 kr.
285 skud ø30 guld, grøn rød lilla, blinker
4kg
2.500,00 kr.
288 skud ø30 guld, grøn rød lilla, blinker
6kg
2.700,00 kr.
60 skuds ø30 batteri rød og blinker
1kg
600,00 kr.
144 skuds Ø25 Ghost Blå til Rød og grøn
2kg
1.200,00 kr.
72 skud ø25 forskellige guld effekter
1kg
600,00 kr.
25 skud ø30 store kulørte blinker buketter
0,5kg
250,00 kr.
19 skud ø30 guld, neongul, blå, rød og lilla
0,5kg
250,00 kr.
19 skud ø30 rød og blinker
0,5kg
250,00 kr.
Guldpalmer m. gul grøn rød og lilla dahlia& mine 2,5 kg
1.600,00 kr.
100 skud ø30 Blinker/palme med røde dahlia
2,5 kg
1.600,00 kr.
24 skud ø30 guld palmer/rød/hvid blinker stjerner 2,5 kg
1.800,00 kr.
25 skud ø30 guld palmer/ hvide blinker stjerner
0,6 kg
350,00 kr.
16 skuds sølvpalmer med kulørt spids og blinker 0,5kg
350,00 kr.
49 skud Guldbuket med krysantemum mine
1kg
500,00 kr.
36 skud Lilla peony
0,8kg
450,00 kr.
25 skud Hvid hale og buket med rød mine
0,6 kg
300,00 kr.
25 skud Rød Dahlia/Blinkerbuket med rød mine 0,6 kg
400,00 kr.
25 skud Tremolant guld/rød dahliabuket med blå mine
0,6 kg
300,00 kr.
49 skud Rød blinker mine og buket
1kg
700,00 kr.
50 skud rød blinker buket
1kg
750,00 kr.
Email: Christian@nsfyr.dk/ 52611111
Mobile pay 661150

Antal stk

Video
https://www.youtube.com/watch?v=IaJywjD6KVg
https://www.youtube.com/watch?v=Ogd2boELdvg
https://www.youtube.com/watch?v=OwcUUr5tD6A
https://www.youtube.com/watch?v=bevMVIYsJF0
https://www.youtube.com/watch?v=iU677hL13pQ
https://www.youtube.com/watch?v=BE0uFoOXtZQ
https://www.youtube.com/watch?v=YzK8_upmrX0
https://www.youtube.com/watch?v=rl7rFBIlO4E
https://www.youtube.com/watch?v=nAtXRR74IvU
https://www.youtube.com/watch?v=WVFhtSgaWjk
https://www.youtube.com/watch?v=zsrXQatmytM
https://www.youtube.com/watch?v=0FPzzrH7BhE
https://www.youtube.com/watch?v=7LhwpIhaxYU&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=mVh53Qjiwt0
https://www.youtube.com/watch?v=i6z3Jk5NpQY
https://www.youtube.com/watch?v=VWtKug3XNoM
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZBqVkbQNs
https://www.youtube.com/watch?v=3Yy17_3isqg
https://www.youtube.com/watch?v=C9w2UICGmsM
https://www.youtube.com/watch?v=Ht2ChoZC1yk
https://www.youtube.com/watch?v=i0yCDDJE_SA
https://www.youtube.com/watch?v=fQ53sGA_qKw

Handelsbetingelser for Nordic Star Fireworks ApS
Nordic Star Fireworks ApS
Møllegyde 30
6100 Haderslev
TLF: 52611111

CVR: 40345175

Aldersgrænser
Der udleveres/overdrages intet konsumfyrværkeri til personer under 18 år.
Der udleveres/overdrages intet helårsfyrværkeri til personer under 15 år.

Rabatter
Rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter eller i forvejen nedsatte varer. Der vil automatisk blive givet den bedste tilgængelige rabat.

Betaling
Nordic Star Fireworks ApS modtager betaling ved levering med; Visa, Mastercard og Mobilepay og bankoverførsel.
Betaling vil foregå, når den fysiske vare leveres med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Levering
Din ordre vil blive leveret indenfor perioden 15. til 31. december.
Leverings område: Vi leverer kun varer indenfor Danmark.
Nordic Star Fireworks ApS varetager transporten af alle ordrer i henhold til den europæiske konvention om transport af farlig gods ad vej (ADR).
Du vil blive holdt opdateret om, hvornår dine varer bliver pakket og afsendt.
Der bliver ikke udleveret varer udenfor perioden 15. – 31. december i henhold til dansk lovgivning.
Ved levering af varen vil det blive krævet, at kunden fremviser gyldig billedlegitimation. Det er altså kundens ansvar at bevise, at denne er over 18 år.

Såfremt ovenstående ikke er muligt returneres varen til Nordic Star Fireworks ApS og ønsker kunden varen leveret igen tillægges fragtomkostninger på 500 kr
Er kunden ikke hjemme ved leveringen, eller må ordren tages retur af anden grund, betaler kunden herefter til en pris af DKK 500 inkl. moms, såfremt det ønskes.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.
Eventuelle returneringsomkostninger afholder kunden selv.
Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.
Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail til christian@nsfyr.dk

Varens stand ved returnering
Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.
Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi.
Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Nordic Star Fireworks ApS at vurdere varens stand.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsrettengælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.
Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Nordic Star Fireworks ApS i rimelig tid efter varens modtagelse.
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer ikke fragtomkostninger.
Reklamationen frafalder hvis det fra leverandørs side kan påvises at varen ikke er anvendt i henhold til brugsanvisningen.
Nordic Star Fireworks ApS dækker ikke returneringsomkostningerne.
Ved returnering kontaktes virksomheden:
Nordic Star Fireworks ApS
Møllegyde 30
6100 Haderslev
TLF: 52611111 Email: e-mail: christian@nsfyr.dk
CVR: 40345175

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Nordic Star Fireworks ApS, CVR:40345175
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjeneste
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato

U&t=41s

msM

