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OptoCeutics leje servicevilkår 

Standard lejebetingelser 
1. Apparatet afsendes, når betalingen for depositum på DKK 3950 (inkl. moms) er 

modtaget. 

2. Den månedlige leje er DKK 395,00 (inkl. moms) pr. EVY LIGHT®. 

3. Lejer er ansvarlig for registrering af et kreditkort til tilbagevendende betaling. 

4. Leje startdatoen er dagen efter købet. 

5. Det månedlige leje gebyr opkræves d. 1. i hver måned. Din første leje vil blive 
justeret efter din tilmeldingsdag. Lejen kan ikke refunderes undtagen indenfor 
de 60-dages pengene-tilbage-garanti. 

6. Disse Servicevilkår kan blive opdateret, men lejeren vil modtage en e-mail med 
en skriftlig advarsel og varsel, 1 måned før ændringen træder i kraft. 

7. Leje muligheden er begrænset til kunder i Danmark. 

8. Lejen af EVY LIGHT® kan ikke sættes på pause. 

9. OptoCeutics kan annullere lejen efter den kommende måned, og eventuel 
forudbetalt leje refunderes sammen med depositum. 

Skift Til Køb 
1. Personer på lejeaftale, der ønsker at købe deres EVY LIGHT®, kan informere 

OptoCeutics via e-mail: info@OptoCeutics.com eller på telefon: +45 50 20 60 71 

2. Du vil modtage en faktura for købet med en rabat beregnet af summen af 
depositum plus den hidtil indbetalte månedlige leje, maksimalt fem (5) måneder 
eller 1975 kr. 

Opsigelse af lejeaftale 
1. Lejeaftalen kan opsiges ved at informere OptoCeutics via e-mail: 

info@optoceutics.com, eller på telefon: +45 50 20 60 71, og derefter returnere 
apparatet til OptoCeutics for lejers egen regning. 



2. OptoCeutics opfordre lejere til at beholde alt emballage samt forsendelses kasse, 
således at det kan anvendes ved returninger.  

3. Ved opsigelse af lejeaftale, kan OptoCeutics forudbetale og fremsende en 
shipping label, som lejere kan anvende til returnering af apparatet.  

4. Efter opsigelse tilbagebetales depositum til lejer, når apparatet modtages minus 
et ekspeditionsgebyr på 200 DKK (til tredjeparts operatører) samt evt. udgifter til 
fragtomkostninger.  

Ved fejl og mangler 
1. Ved hændelig beskadigelse, bortkomst eller tyveri af EVY LIGHT® vil der som 

udgangspunkt blive trukket et beløb fra lejers kreditkort opgjort som nyprisen 
minus det allerede betalt depositum. Hvis lejer returnerer EVY LIGHT® med en 
fyldestgørende redegørelse for den hændelige beskadigelse eller fremlægger 
dokumentation for anmeldelse til politi eller forsikringsselskab af 
bortkomst/tyveri, vil OptoCeutics pr. kulance være indstillet på at reducere det 
beløb som trækkes fra lejers kreditkort til OptoCeutics’ omkostninger ved at 
reparere EVY LIGHT® eller fremstille en ny. 

2. Hvis EVY LIGHT® holder op med at fungere som en del af en fabrikationsfejl, 
udsteder OptoCeutics en erstatning uden beregning. I anledning af dette, bedes 
du kontakte OptoCeutics på info@optoceutics.com eller +45 50 20 60 71, 
hvorefter vi fremsender en shipping label. En ny EVY LIGHT® vil blive sendt når 
det defekte apparatet er modtaget retur. 
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