
 

light11.de GmbH 
Bozener Str. 13 

D-44229 Dortmund 
 

HRB 22504 
Retsområde Dortmund 

Ust.-ID DE231749333 
WEEE-Reg.-Nr. DE 94743417 

Direktør: Thomas Unger 
 

light11.de GmbH 
 Niederlassung Lünen 

Alstedder Str. 40 
D-44534 Lünen 

T +49 (0) 2306-759 58-0  
X +49 (0) 2306-759 58-45 

info@light11.de 
 

Stadtsparkasse Düsseldorf 
Konto 11 054 517 

registreringsnummer 300 501 10 
IBAN DE06 3005 0110 

0011 0545 17 
Swift-BIC DUSSDEDD 

 

 Leveringsadresse (hvis den afviger fra fakturaadressen) 
 
__________________________________________________________________________   
 Firma 
 
__________________________________________________________________________   
 Navn, Vornavn 
 
__________________________________________________________________________   
 Gade 
 
__________________________________________________________________________   
 Postnr. By Land 
 
__________________________________________________________________________   
 Telefon  Fax  
 

Bestilling pr. fax eller brev 
 
Ordrehotline & Kundeservice  
Man - Lør til 10:00 – 18:30 ur 
Lør (matrs – sept.) 10:00 – 16:00 ur 
 
Telefon: +49 (0) 2306 – 759 58 0 
Fax: +49 (0) 2306 – 759 58 45 
 
 
 
 

 
 Til 
light11.de Niederlassung Lünen GmbH 
Alstedder Str. 40 
D-44534 Lünen 

  
Dato, opdragsgiverens underskrift  
Med denne bestilling accepterer jeg light11.de's forretningsbetingelser  
(se www.light11.dl under AFB) 
 

 
 
 
Betaling via: 

 Forudbetaling (2% kontantrabat, fra en ordreværdi på € 1.000,- 5% rabat) 
(Betal via overførsel til kontoen light11.de GmbH –  
IBAN DE06 3005 0110 0011 0545 17 - Swift-BIC DUSSDEDD)  
 
 
 

 Efterkrav - Betaling pr. Efterkrav 
Levering sker uden tillæg af returforsendelsesgebyr i alle lande, vi leverer til. 
 
 

 Faktura til: 
 
 _________________________________________________________________________   
 Firma 
 
 _________________________________________________________________________   
 Navn, Vornavn 
 
 _________________________________________________________________________   
 Gade 
 
 _________________________________________________________________________   
 Postnr. By Land 
 
 _________________________________________________________________________   
 Telefon Fax  
 
 _________________________________________________________________________   
 Email* (Skal ubetinget oplyses, så vi kan sende Dem oplysninger  
 om levereringstider og ordrebekræftelse)  
 

Forsendelsesomkostninger - fragtfrit ved køb over 99,- € (Tyskland, Frankrig, Belgien, Danmark, Holland, 
Storbritannien, Irland og Østrig) 
For miljøvenlige emballagematerialer, forsendelse og forsikring pålægger vi i Tyskland 5,50 € i 
forsendelsesomkostninger. Ved køb på over 99,- € bliver forsendelsesomkostningerne i Tyskland, Frankrig, Belgien, 
Danmark, Holland, Storbritannien, Irland og Østrig dækket af light11.de. Forsendelsesomkostningerne for 
udlandsforsendelser kan De se på www.light11.dk under forsendelsesomkostninger.  
 
Hurtig levering 
Som hovedregel leverer vi pakker på op til 70 kg med UPS til Deres hjemmeadresse eller anden ønsket adresse. 
Vareforsendelser på over 70 kg, samt sårbare lamper, leveres med Spedition Schenker. Forsendelse til postbokse 
eller som "post restante" er ikke mulig. Vi gør alt for at udlevere alle bestilte varer hurtigst muligt. Vi har altid de 
fleste varer på lager. Vi afsender lagervarer på bestillingsdagen, hvis bestillingen modtages inden kl. 12.00 på 
hverdage, ved bestillinger via forudbetaling den første hverdag efter forudbetalingen er registreret. Varer, der ikke 
er på lager, afsendes 2 til 4 uger efter bestillingen. Lagerførte varer angives med henvisningen "24 timer" på 
produktsiderne. Mht. forsendelsestiden for artikler, der ikke er på lager, henviser vi ligeledes til produktsiden. Den 
fra tidspunktet for afsendelsen nødvendige leveringstid for posten/transportfirmaet er afhængig af det 
leveringssted, som De har angivet. Denne leveringstid bliver angivet efter indtastning af leveringsstedet, inden 
afslutning af Deres bestilling, på bestillingsoversigten. Sie können die Lieferzeiten des Versandunternehmens 
außerdem auf der auf unserer Seite „Liefern in Europa“ einsehbaren Lieferzeittabelle abfragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Jeg bestiller følgende vare(r) Antal Stykpris Sum 

    

    

    

Sum incl. lovmæssigt fastsatte moms  

Forsendelsesomkostninger  

Totalsum  

 

(Sie erreichen uns aus dem dt. Festnetz der Deutschen Telekom AG für 14 Cent/Min., 
andere Netzbetreiber und Mobilfunknetze ggf. höher) 

Ja, jeg vil gerne bestille følgende produkter. Ved at afsende denne bestillingsformular accepterer jeg 
oplysningerne om databeskyttelse, de Almindelige forretningsbetingelser og ved, at når jeg som 
forbruger foretager en bestilling, har krav på den lovmæssige fortrydelsesret ved fjernkøb. Enkeltheder i 
forbindelse med forudsætninger og konsekvenser kan jeg se i oplysningerne om fortrydelse. 
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