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THERMOMIX KÖPEVILLKOR 

 
1. PRODUKT 

Thermomix, en multifunktionsapparat som underlättar matlagning, är 
resultatet av mer än 40 års tysk design- och teknikutveckling. 
Thermomix är in i minsta detalj designad för maximal lätthet och 
effektivitet. Den kapar, blandar, knådar, rör, blandar, emulgerar, ångar, 
bakar, väger. Förutom att utföra ett brett utbud av kulinariska uppgifter 
är Thermomix konstruerad för matlagning på flera nivåer. Du kan 
hacka, röra om och laga en komponent i blandningsskålen medan du 
försiktigt kokar en annan i sjudkorgen. Varoma som sitter ovanpå 
blandningsskålens lock gör att du kan laga ytterligare komponenter 
separat i skålen. 

Din Thermomix är fullt utrustad vid leverans med det du behöver för 
göra samma uppgifter det annars skulle krävas flera olika köksmaskiner 
för att klara, vilket gör den kraftfull och flexibel. Det du behöver är redan 
inkluderat: Blandskål, lock, Varoma, spatel, sjudkorg, knivblad, 
blandningsskål, receptchip, fjärilsvisp, mätbägare. Dessutom levereras 
din Thermomix med en receptbok och en bruksanvisning. 

 
2. KONTAKTUPPGIFTER 

För eventuella frågor om din nyförvärvade produkt är du välkommen att 
kontakta Simple Cooking Sverige ABs Kundservice på 0105849530. 

 
3. THERMOMIX PRIS 
 
Beloppet som betalas för produkten i anslutning till avtalets 
undertecknande inkluderar alla avgifter och skatter. Vid hemleverans 
kan leveranskostnader tillkomma vilka i sådana fall faktureras kunden 
separat. 
 
 
4. BETALNINGSALTERNATIV 

Produkten kan betalas via: 

• Bankgiro / plusgiro eller banköverföring 

• Kreditkortsbetalning 

• Finansieringsavtal 

  

5. LEVERANS 

Simple Cooking Sverige AB kommer att leverera produkten till 
överenskommen leveransplats, normalt inom en månad efter att 
betalning har erhållits. I samband med leverans kommer en demo 
utförd av vår försäljningsagent att erbjudas utan extra kostnad. Vid 
leverans ska kunden kontrollera att produktspecifikationen 
överensstämmer med den beställda produktens och att ingen synlig 
skada finns på emballaget. Genom att signera leveranskvittot bekräftar 
kunden att produkten har levererats enligt specifikationerna och Simple 
Cooking Sverige AB ansvarar inte för fel och brister som beror på 
kundens bristande undersökning vid leveranstillfället. 

 
6. ÅNGERRÄTT 

Nedan följer information om kundens rätt att frånträda avtalet 
(ångerrätten): 

A.Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från att kunden 
har fått produkten i sin besittning. 

B.Bilagt till detta avtal finns en ångerblankett. Blanketten innehåller all 
nödvändig information för att kunden ska kunna utnyttja sin ångerrätt 
gentemot Simple Cooking Sverige AB. Blanketten ska skickas 
rekommenderat så att datum för postbefordran framgår.  

 
C.Vid återgång av köpet ska kunden returnera samtliga produkter och 

övrigt material till Simple Cooking Sverige AB, varpå Simple Cooking 
Sverige AB kommer att återbetala kunden hela köpesumman. 
Fraktkostnader som kunden kan ha ådragit sig genom att inte följa 
Simple Cooking Sverige ABs fraktanvisningar och övriga anvisningar 
kommer inte att ersättas. Om begäran om att köpet ska återgå har 
gjorts inom 14 dagar, kan det komma att dröja ytterligare 14 dagar 
innan återbetalning sker. Vid återbetalning används samma 
betalningsmetod som användes vid köpet, om inte kunden via 
ångerblanketten angett något annat. 

D.Om kunden inte återlämnar produkten och övrigt material i enlighet 
med Simple Cooking Sverige ABs instruktioner förbehåller sig Simple 
Cooking Sverige AB rätten att innehålla kundens medel i väntan på 
korrekt genomförd returnering av produkten. 

E.Om produkten ursprungligen levererades av Simple Cooking Sverige 
ABs försäljningsagent ska kunden tillse att produkten finns tillgänglig 
för upphämtning inom 3 månader från det datum då ångerblanketten 
sändes till Simple Cooking Sverige AB. Om produkten levererades av 
ett fraktombud ska kunden själv ombesörja returnering av produkten 
inom 14 dagar, antingen via fraktombud eller genom att återlämna 
produkten direkt till Simple Cooking Sverige ABs affärsställe. 

F.Om produkten återlämnas av kunden efter den stadgade 14-
dagarsperioden godkänns inte återgång av köpet. 

G.I samband med återgången av köpet gäller följande: 

1. Kunden ska med ångerblanketten bifoga detta köpeavtal, 
kvitton och annan dokumentation som bekräftar betalning och 
mottagande av produkten. 

2. Kunden ska uppge fullständigt namn, adress, telefonnummer 
och e-postadress. 

3. Kunden är ersättningsskyldig för all skada på produkten som 
sker fram till dess den är återlämnad till Simple Cooking Sve-
rige AB, om skadan beror på kundens oaktsamhet. 

7. GARANTI 

Med produkten följer en garanti om 2 år, som gäller förutsatt att 
Thermomix användarmanual och övriga instruktioner följts. Se 
fullständiga garantivillkor i bilagda Garantivillkor. 

  

8. SERVICE OCH REPARATIONER 

Kunden har tillgång till Simple Cooking Sverige ABs serviceorganisation 
på telefonnummer som anges ovan i § 2. 

. 

9. KLAGOMÅL 

För eventuella klagomål eller annan feedback: 

 
Kundservice: 0105849530 

 
E-post: info@simplecooking.se 

Post: Simple Cooking Närkesgatan 6, 11640 Stockholm. 

Affärsställe: Simple Cooking Närkesgatan 6, 11640 Stockholm. 

 

10. TILLÄMPLIG LAG 

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. 

 

 

mailto:info@simplecooking.se


Simple Cooking Sverige AB 

Närkesgatan 6 

11640 Stockholm 

+46105849530 

info@simplecooking.se 
www.thermomix.se 

ÅNGERBLANKETT - INFORMATION 

 

Här följer information om vad som gäller kring ångerrätt och de lagar, 
hemförsäljningslagen och distanslagen som reglerar möjligheten att 
ångra köpet/beställningen. 

 

När du köper en vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning 
har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar (Ångerfrist), när 
du handlar inom Sverige. Med dagar avses årets alla dagar förutom 
lördagar och söndagar, andra allmänna helgdagar, midsommar-, jul- 
och nyårsafton. 

 

Ångerfristen räknas fr.o.m. den dag du tog emot varan eller väsentlig 
del av den, t.ex. den dag du hämtade ut varan på posten. Ångerfristen 
räknas dock aldrig tidigare än från och med den dag du fick denna 
informationshandling med tillhörande ångerblankett, vanligtvis samma 
dag som hembesöket. Om du ångrar dig vid hemförsäljning ska du hålla 
varan tillgänglig så att Simple Cooking Sverige AB kan hämta den hos 
dig. 

 

Jag har idag mottagit ett exemplar av denna handling med tillhörande 
ångerblankett.  

 

Stockholm ____/____/____ 

___________________________ 

Ort och datum 

 

 

___________________________ 

Kundens namnteckning 

 

 

___________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Om du ångrar dig:  

• Du kan ångra dig både muntligen och skriftligen. Tänk dock på att det 
är du som ångrat dig som måste bevisa att du ångrat dig i tid. Skriv 
därför gärna till Simple Cooking Sverige AB och meddela att du 
ångrat dig. Använd då blanketten nedan.  

 

• Du bör rekommendera brevet om du skickar det per post. Spara 
postkvittot så att du kan bevisa att du ångrat dig i tid. Begär kvitto om 
du lämnar ångerblankett direkt till Simple Cooking Sverige AB.  

 

• Begär även kvitto om du ångrar dig muntligen, exempelvis i samband 
med besök eller vid telefonsamtal.  

 

• Om ångerfristen börjar t ex en onsdag måste du sända brevet 
senaste den fjortonde dagen därefter, med andra ord en tisdag. Går 
tidsfristen ut en lördag, söndag eller helgdag kan du vänta tills 
nästkommande vardag.  

 

Följande gäller om avtalet gäller en vara:  

 

Vårdplikt 

Om du redan har fått en vara så måste du noggrant vårda den. Varan 
skall återlämnas i väsentligt oförändrat skick. Om varan skadas eller 
kommer bort därför att du inte tagit tillräckligt hand om den får du inte 
ångra dig. Du har rätt att varsamt undersöka varan även om den 
därigenom minskar i värde. En sådan undersökning får emellertid inte 
göras mer omfattande än nödvändigt. Om varan förstörs av 
olyckshändelse eller ändras av någon annan orsak som du inte kan 
lastas för har du kvar din ångerrätt. 

 

Om du fick varan vid hembesök 

Om du vid hembesök tar emot varan eller väsentlig del av den ska 
företaget hämta varan på den plats där den togs emot eller på den plats 
som du anvisar - exempelvis bostaden – om näringsidkaren utan 
olägenhet kan hämta den där. Företaget måste hämta varan inom tre 
månader från och med den dag ångerfristen började. Du måste ge 
företaget möjlighet att hämta varan. Om företaget inte hämtat varan 
inom tre månader få du behålla varan utan att behöva betala för den. 
Du kan inte bli ägare till varan genom att hålla dig undan och på så sätt 
hindra företaget från att hämta varan. 

 

Om du fick varan levererad senare 

Om varan levererades till dig först efter hembesöket alternativt efter 
utflykten är det du som skall lämna eller sända tillbaka varan till säljaren 
på din egen bekostnad. Varan kan lämnas till Simple Cooking ABs 
lokaler som anges i köpeavtalet eller skickas per post till samma 
adress. 

 

Återbetalning  

Om du ångrar dig får du tillbaka vad du har betalat för varan. 
Återbetalning kommer ske inom 14 dagar från att du hävde köpet. Vid 
återbetalning används samma betalningsmetod som användes vid 

köpet, om inte kunden via ångerblanketten angett något 
annat. 

 

Mer information om vad som gäller kan införskaffas hos din kommunala 
Konsumentrådgivare. 



Simple Cooking Sverige AB 

Närkesgatan 6 

11640 Stockholm 

+46105849530 

info@simplecooking.se 
www.thermomix.se 

ÅNGERBLANKETT 

 

För meddelande enligt §11 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (Distansavtalslagen) 

 

Jag ångrar den beställning av avtal om/ anbud om/ överenskommelse om följande vara.  

 

 

 

 

 

Det jag betalt ……………………… SEK, skall betalas till mig inom 14 dagar.  

 

Instruktioner avseende betalning: ……………………………………………….. 

 

 

___________________________ 

Kundens namnteckning  

 

 

___________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Simple Cooking Sverige AB Telefon: 0105849530. 

Adress: Närkesgatan 6, 11640 Stockholm 

 

Av informationshandlingen framgår i vilka fall produkten skall lämnas eller sändas tillbaka och i vilka fall företaget 
ska hämta den hos konsumenten.  

 

Konsumentens adress  

 

 

Kundnummer/avtalsnummer 

  

Beställningen gjordes den: 

  

Namn 

Gatuadress 

Postnummer                                              Ort 

Telefonnummer                                        E-mail 
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GARANTIVILLKOR 

Dina rättigheter som konsument regleras i konsumentköplagen (KKL) och konsumenttjänstlagen (KTL), vilka är tvin-
gande till konsumentens fördel. 

Garantin gäller enbart i fall felet på produkten existerade när du köpte produkten. Du får alltså inte ha orsakat felet 
själv. 

Garantin gäller inte alltid. Vid nedanstående punkter kan inte konsumenten kräva att garantin ska gälla: en olycks-
händelse efter det att konsumenten har fått varan, vid vanvård, onormal användning, att konsumenten inte följt 
skötsel- och serviceanvisningar. 

Du måste meddela felet på produkten till återförsäljaren inom 2 månader från att du upptäckte felet, men aldrig sena-
re än 2 år från inköpstillfället. 

Vidare måste du som konsument kunna visa när produkten köptes, så spara alltid kvittot eller annan dokumentation 
som visar när köpet gjordes. 

Thermomix-garantin gäller inte fel som uppkommer på grund av felaktigt handhavande, felaktig installation eller in-
koppling, spänningsfall eller andra elrelaterade händelser, så som strömbortfall eller om service på produkten har 
utförts av ej auktoriserad Thermomix-tekniker. 

Garanti-service ska utföras av SimpleCooking Sverige ABs personal i deras servicelokal i Stockholm, där du måste 
lämna och hämta produkten. I annat fall måste du stå för eventuella fraktavgifter. När du lämnar in produkten under 
garantitiden måste du bifoga inköpskvitto eller motsvarande dokumentation samt en beskrivning av felet. 

Alla fel som uppstår genom att produktens instruktionsmanual inte har följts eller som inte går att åtgärda genom att 
följa samma manual täcks inte av garantin. I sådant fall måste du själv stå för reparationskostnaden. 

Om Thermomix-produkten vid någon tidpunkt har använts i en miljö som liknar näringsverksamhet (t.ex. i en restau-
rang, skola, hotel, kontorslokal, allmänna lokaler etc.) upphör denna garanti att gälla. I sådant fall är du som köpare 
skyldig att betala eventuell service och/eller reparationskostnader. Vid återlämnande till SimpleCooking Sverige ABs 
eftermarknadsavdelning är du skyldig att berätta om produkten har använts i näringsverksamhet eller liknande enligt 
beskrivning ovan. 

Alla krav måste ställas skriftligen till service@simplecooking.se. SimpleCooking Sverige AB tillämpar EHL's bransch-
regler för Konsumentköp, EHL Consumer Purchases 2005, EHL's Repair Requirements, EHL Repair 2003 at Consu-
mer Purchases. (EHL - Electrical Appliances Suppliers är branschorganisationen för tillverkare och importörer av 
elektrisk apparatur.) 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se hanterar klagomål från konsumenter då tvist mellan konsument 
och näringsidkare uppstår. SimpleCooking Sverige AB försäkrar att delta i ett sådant förfarande och kommer att följa 
de rekommendationer som ARN ger. ARNs postadress är: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. För klagomål som rör 
gränsöverskridande tvister, se följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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