
Information fra Serviceafdelingen. 
 

          
 
          

 

Kære kunde. 
 

Som du sikkert har oplevet har vi i gennem en periode været under pres i vor serviceafdeling med lange 

svar- og behandlingstider til følge. 

 

Vi har nu opnormeret bemandingen i afdelingen og målsætningen er nu at forkorte behandlingstiden og 

øge serviceniveauet. For at nå målet og for at afdelingen fremadrettet kan yde din forretning den bedste 

service, håber vi at du fremover vil følge nedenstående retningslinjerer når du returnerer varer til Bjarne 

Egedesø A/S (BEAS) på. 

 

Download de nye retningslinjer her 

Disse retningslinjer er til fælles fordel – de hjælper med at håndtere retur- og reklamationssager 

hurtigere. Dermed frigøres ressourcer til at yde en bedre service og hurtigere sagsbehandling. 

 
  Download skema til returvareforsendelse her 
 

Kontakten til Bjarne Egedesø A/S kan med fordel ske på mail til support@egedesoe.dk - Vi vil bestræbe os på 
at besvare din mail inden for en arbejdsdag. 
 
Retningslinjerne er gældende fra den 1. februar 2014 

 

 
 

Med venlig hilsen 
Serviceafdelingen 
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Returnering af nye/ubrugte varer (RTF) 
 

 

Returpolitik 
 

Det kan ske, at en vare ikke svarer til dine forventninger. Hos Bjarne Egedesø A/S (BEAS) kan varer købt inden 

for 8 hverdage returneres i henhold til betingelserne på denne side. Der skal betales fragt ved returnering af 

varer (i henhold til gældende salgsbetingelser). 

Returnering kan kun finde sted efter forudgående kontakt med Serviceafdelingen. Returvarer vil blive 

afvist, i fald de ikke overholder retningslinjerne beskrevet nedenfor. Afviste returvarer kan, for egen 

regning, ønskes sendt retur. 
 

For returnering gælder følgende retningslinjer: 
 

1. Varer kan kun returneres til Bjarne Egedesø A/S efter forudgående kontakt med serviceafdelingen. 

a. Forsendelsen skal forsynes med et pakkenummer (retur ID). 

b. Kontakt serviceafdelingen eller salgsafdelingen og få oplyst dit retur ID. 

c. Aftale om returnering skal ske inden 8 arbejdsdage fra fakturadato og være BEAS i 

hænde senest 14 arbejdsdage fra fakturadato. 

2. Returvaren skal ankomme til Bjarne Egedesø A/S i ubeskadiget, salgbar og original emballage, 

vedlagt kopi af faktura. 

a. Returvarer uden original emballage betragtes som brugte og krediteres ikke. 

b. Returvarer med påklistrede labels, fragtmærkater e. lign. vil blive afvist. 

c. En afvist vare kan for egen regning ønskes sendt retur inden for 10 arbejdsdage efter, den 

er blevet afvist. 

3. Der påregnes 15 % håndteringsgebyr på alle returvarer. 

a. Håndteringsgebyret frafalder i fald returnering skyldes fejlekspedition fra vores side. 

4. En returrapport vedlægges returvarerne. 

a. Returrapporter findes på Bikers Best hjemmesiden under Min side – service 

og reklamation – download skema til returvareforsendelse. 

5. Udstillingsordrer. 

a. Ved returnering af varer bestilt på udstillingsordrer, frafalder retten til bonus. 

b. Varer med en stykpris over Kr. 5.000,- kan kun returneres efter særlig aftale med 

serviceafdelingen. 

 
 
 

Mangler og reklamation 
 

Kontrollér venligst din forsendelse straks ved modtagelse. I tilfælde af fragtskade, er det vigtigt at påtegne 

denne fejl på fragtbrevet og inden 5 arbejdsdage rette henvendelse til vor serviceafdeling. 



Reklamation/ombytning (RMA) 
 

 
 

Reklamationspolitik 
 

Der kan reklameres over en vare forhandlet af Bjarne Egedesø A/S, hvis den inden for 

reklamationsperioden går i stykker og fejlen ikke kan udbedres hos forhandleren. 

Reklamation af varer kan kun finde sted efter forudgående kontakt med Serviceafdelingen, og vil blive 

afvist, i fald den ikke overholder retningslinjerne beskrevet nedenfor. Afviste reklamationer kan, for egen 

regning, ønskes sendt retur. 
 

For returnering gælder følgende retningslinjer: 
 

1. Varer kan kun reklameres hos BEAS efter forudgående kontakt med serviceafdelingen. 

a. Forsendelsen skal forsynes med et pakkenummer (reklamations ID). 

b. Kontakt Serviceafdelingen eller salgsafdelingen og få oplyst dit reklamations ID. 

2. Der kan maksimalt indsendes 15 varer til reklamation ad gangen. 

a. Fremsend reklamationer oftere, så bliver reklamationssagen hurtigere afsluttet. 

3. Reklamationsvarer skal ledsages af en korrekt udfyldt reklamationsrapport. 

a. Reklamationsrapporter findes på Bikers Best hjemmesiden under Min side 

– service og reklamation – download skema til returvareforsendelse. 

b. Kopi af forbrugerens købskvittering skal medsendes. 

4. Tungt, snavset gods skal pakkes forsvarligt ind 

a. Pak gerne varen i en lynlåspose eller i en passende kasse. 

5. Reklamationer på stel og cykler kan kun indsendes efter forudgående aftale 
 
 
 
 

Tidsfrist ved reklamation 
 

For reklamations-/garantivurdering skal den defekte vare være BEAS i hænde senest tre måneder efter, at 

forbrugeren har reklameret over varen hos forhandleren. Er reklamationssagen ældre end dette, kan den 

afvises. En afvist varer kan for egen regning ønskes sendt retur inden for 10 arbejdsdage efter, den er 

blevet afvist. 



Sådan returnerer du dine varer: 
 

 

 

Forsendelse af gods til Bjarne Egedesø A/S (Beas).  
 

Det er vigtigt at retur-/reklamationer sendes og emballeres forsvarligt. Det sikrer, at varen er intakt og, at 

serviceafdelingen vil modtage forsendelsen ved ankomst til BEAS. Overholder forsendelsen ikke 

retningslinjerne beskrevet nedenfor, vil den blive afvist. Afviste retur-/reklamationsvarer kan, for egen 

regning, ønskes sendt retur. 
 

For returnering gælder følgende retningslinjer: 
 

1. Returvarer og reklamationsvarer skal sendes hver for sig. 

a. Ofte må returvarer afvises, da de under transport er blevet skadet af eksempelvis 

reklamationsvarer som enten er snavsede eller har skarpe kanter. Returnerer du både 

reklamations- og returvarer, pak dem da i hver sin kasse. 

2. Retur- og reklamationsvarer skal sendes i hele, stabelbare kasser. 

a. Kasser, der ikke kan lukkes helt eller stables, vil blive afvist. 

3. Retur/reklamations ID skal skrives tydeligt på kassen. 

a. Dette sikrer, at forsendelsen ender på rette sted og nedbringer behandlingstiden. 

b. Retur/reklamations ID oplyses ved aftale om returnering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi afhenter gerne dine retur- og reklamationsvarer. 
 

Retur-/reklamationsvarer kan ikke indleveres hos BEAS uden retur-/reklamations ID. Kontakt 

Serviceafdelingen pr. mail; support@egedesoe.dk og aftal afhentning af dine returvarer. Husk at gøre 

opmærksom på om det er retur- og/eller reklamationsvarer, samt hvor mange kolli der skal afhentes. 
 

Ved aftale om afhentning, vil du få oplyst dit retur-/reklamations ID. 
 

Personlig indlevering af retur- og reklamationsvarer. 
 

Retur- og reklamationsvarer kan indleveres personlig hos BEASS. Ved personlig indlevering gælder samme 

retningslinjer som ved øvrige retur- og reklamationsforsendelser. Retur-/reklamations ID skal rekvireres 

inden indlevering. 
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Generelle reklamationsbetingelser 
 

 

Bjarne Egedesø A/S (BEAS)  

 
Garantien træder i kraft fra salgsdato (slutbruger) og dækker ved normalt brug og vedligehold i henhold til 

betjeningsvejledningen. 

Kun forbrugerens købskvittering med tydelig dato er gyldigt som garantibevis. 
 

Hvorvidt en sag er en reklamations-/garantisag, afgøres for hver enkelt sag af BEAS serviceafdeling. 
 

BEAS forpligtelser vil i henhold til reklamationsretten være begrænset til ombytning/erstatning af de 

oprindeligt erhvervede varer. Varer i defekt materiale- eller betjeningsmæssig tilstand skal forevises 

forhandleren inden for reklamationsperioden. 

Er et defekt produkt udgået og reklamationen godkendt, vil det, så vidt det er muligt, blive ombyttet til et 

nyt tilsvarende produkt. 

Varer til reklamation afhentes hos forhandleren af BEAS. Hvis reklamationen ikke findes berettiget, debiteres 

returfragten efterfølgende. 

En afvist varer kan for egen regning ønskes sendt retur inden for 10 arbejdsdage efter, den er blevet afvist. 

Efter 10 arbejdsdage 

Retur- og reklamationsvarer kan indleveres personlig hos BEAS. Ved personlig indlevering gælder samme 

retningslinjer som ved øvrige retur- og reklamationsforsendelser. Retur-/reklamations ID skal rekvireres 

inden indlevering. 

Garantien dækker ikke: Slitage på kæder, bremseklodser, fælge, bremseskiver, affjedringsgafler, øvrigt 

dæmperudstyr, kædehjul, kassetter og andet der må betegnes som almindeligt slid. Rust, som følge af 

manglende vedligeholdelse og opbevaring. Ukyndig behandling, manglende vedligehold, overlast, misbrug 

og skødesløs behandling samt skader opstået på grund af uoriginale reservedele, konstruktionsændringer 

og ikke anbefalet tilbehør. 

Sliddele kan kun komme i betragtning til reklamation, i fald der er tale om defekter, der ligger udover det 

almindeligt forventelige. Fx ved materialebrister der vurderes ikke at være forårsaget af overlast, misbrug 

e. lign. 
 

Ved skader på udstyr forårsaget af produkter forhandlet af BEAS kontaktes serviceafdelingen. 


