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TIGHT SENSATION 
- er et brand ejet af HotWave  
 
Priser 

Alle priser på tightsensation.com inkluderer Dansk moms (25%). 
Som en service for udenlandske kunder, vises omregnede priser i EUR, udregnet efter dagskurs. 
Vi tager forbehold for fejl i den viste pris i EUR. Al handel med HotWave sker i DKK. 

 
Der tages forbehold for 

Trykfejl, prisændringer, udgåede varer og leverancesvigt fra tredjepart. 
 
Levering og Forsendelse 

Alle ordrer afsendes normalt indenfor 1-14 hverdage med GLS eller Post Danmark. 
Leveringsomkostninger varierer i forhold til bestemmelsesland og fremgår tydeligt inden afgivelse af 
ordre. Vi leverer pt. til 13 Europæiske lande. 

 
Betaling 

Betaling sker med betalingskort direkte i forbindelse med afgivelse af ordre via en sikker forbindelse til 
vores betalingsudbyder, QuickPay. Når du bestiller, reserveres ordrebeløbet på dit kort.  
Den endelige transaktion udføres først når din ordre er klar til afsendelse. 
På din bankkonto, vil transaktionen stå som ”HotWave”. 

 
Fortrydelsesret – Standardvarer 

Følgende betingelser gælder alle produkter bestilt direkte fra produktkataloget på tightsensation.com.  
Du kan fortryde dit køb indenfor 14 dage. Varer, som har særlig personlig/intim karakter, vil være 
tydeligt mærket med særlige forbehold for fortrydelsesret. Brydes emballagen på disse varer, vil deres 
værdi ved fortrydelse være 0%. Varer, som ikke har særlig personlig/intim karaktér kan returneres og 
refusion vil ske efter Sælgers vurdering af varens stand.  
Fortrydelse kan kun ske ved fortrydelsesformularen på tightsensation.com eller henvendelse til 
sales@tightsensation.com. Fragt i forbindelse med returforsendelse, sker på dit ansvar og din 
bekostning. Pakker sendt pr. efterkrav til Sælger modtages ikke. 

 
Fortrydelsesret  - Skræddersyede Produkter 

Ved køb af produkter, som er ”skræddersyet” særligt på din foranledning og efter dit design, gælder 
ingen fortrydelsesret. Dog er vi interesserede i, at du bliver så glad for dit produkt som muligt. Vi vil 
derfor samarbejde med dig om, at du bliver så tilfreds med dit køb som overhovedet muligt. Vi gør 
tydeligt opmærksom på, hvornår et produkt falder under disse særlige fortrydelsesvilkår. 

 
Reklamation 

Ifølge Dansk lovgivning har du 24 måneders reklamationsret. 
Reklamationsretten omfatter: 
Brud på syninger, nitter, spænder mv. som kan sandsynliggøres er sket under normal brug. 
Reklamationsretten omfatter ikke skader på produkter grundet andet brug end det, der er beskrevet om 
produkternes brug i produktbeskrivelsen. 
Reklamationsretten omfatter ikke almindeligt slitage på lædermaterialer eller skader forårsaget af 
utilstrækkelig eller forkert pleje af disse materialer. 
Ved reklamation vil vi tilbyde at reparere eller erstatte varen med en ny afhængigt af situationen. 
Vi er ikke forpligtet til andre former for reklamationsgodtgørelse end det, der nævnes i forrige sætning. 

 
Persondata 

Vi har stor respekt for dit privatliv. 
Når du handler på tightsensation.com har vi brug for 
Navn, Adresse, Postnummer, By, Land og Email Adresse. 
Registreringen af dine oplysninger foretages med det formål, at kunne levere varen til dig. 
Vi registrerer ikke andre oplysninger om dig, end dem du selv forsyner os med og som du kan 
gennemse på din profil. Kundeoplysninger opbevares ikke krypteret. 
Vi beholder dine data 5 år efter din seneste ordre. Herefter slettes de. 
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Persondata (forsat) 

Betaling sker via en sikker forbindelse til vores betalingsudbyder, QuickPay. 
tightsensation.com håndterer ikke data i forbindelse med betaling. 

 
Cookies 

tightsensation.com anvender ikke cookies. 
 
Generelt Ansvar 

Vi kan ikke drages til ansvar for konsekvenser i forbindelse med brugen af Tight Sensation produkter. Vi 
henviser til, at vores produkter bruges ansvarsfuldt med stor omtanke og opmærksomhed på sikkerhed. 
Enhver brug af Tight Sensation produkter sker på brugerens eget ansvar. 
Vores produkter bør opbevares utilgængeligt for børn. 

 
Ejerskab, Rettigheder, Videresalg mv. 

Tight Sensation er et brand ejet af  
HotWave 
Vendersgade 7, 4.tv 
1363 København K 
CVR/VAT#: 25277791 
 
Alle rettigheder på produktdesign og grafisk materiale på tightsensation.com forbeholdes HotWave. 
Det er ikke tilladt at anvende billeder, logo eller kopiere tekst fra tightsensation.com uden vores skriftlige 
tilladelse.  
 
Produkter købt på tightsensation.com, må ikke videresælges. 
Reklamations- og fortrydelsesretten i disse handelsbetingelser bortfalder ved videresalg. 

 
Force Majeure  

Tight Sensation producerer lædervarer af høj kvalitet. 
Vi kan ikke holdes ansvarlige for manglende eller udeblevne leverancer fra underleverandører uanset 
årsag. Afhængigt af situationen, kan vi vælge at forlænge leveringstiden, eller helt afbryde 
leveringsaftalen. Køber er i denne sammenhæng ikke berettiget til nogen kompensation. 
Der tages desuden forbehold for krig, naturkatastrofer, lockout, strejke mv. 
Skulle noget af ovenstående ske, vil du straks blive orienteret herom. 

 
Om Købsaftalen 

Disse handelsbetingelser findes i både Dansk og Engelsk version. 
Tight Sensation drives af HotWave som er et dansk registreret firma. 
Derfor gælder den danske købe- og markedsførings lov. 
Enhver tvist mellem køber og sælger, afgøres af Københavns Byret. 
 
 

___________________________ 
 


