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Vilkår & Betingelser 

Inden benyttelse af Fit Cuffs® træningssystem bør selve købskontrakten nærlæses, side 5. 

Fit Cuffs® brandet er ejet af Odder Fitness Center 

Ansvarsfraskrivelse 

Inden benyttelse af Fit Cuffs® bør brugsmanualen og købsaftalen nærlæses (side 5). Hvis du ikke 

er i besiddelse af ovenstående, er det dit eget ansvar at kontakte info@odfit.dk pr. e-mail og få 

disse rekvireret inden benyttelse af Fit Cuffs®.   

Ved køb af Fit Cuffs® har du afgivet samtykke til, at du vil anvende træningsudstyret forsvarligt og 

efter den modtagne vejledning i hvordan udstyret bør anvendes. 

Odder Fitness Center og deres medarbejdere fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, som 

følge af benyttelse af Fit Cuffs® eller tredjeparts brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl på 

produktet, eller uhensigtsmæssig benyttelse og alle andre årsager. 

Det er altid dit eget ansvar at anvende Fit Cuffs® under sikre omstændigheder. Dvs. hvis du eller 

dine klienter har en lidelse, sygdom eller lignende problemstilling, der medfører, at dit eller dine 

klienters helbred kompromitteres ved anvendelse af Fit Cuffs®, fralægger vi os det fulde ansvar. 

Dette gælder også på daværende tidspunkt, ukendte lidelser, sygdomme eller andre årsager der 

kan medføre helbredsproblemer. 

For at være sikker på at det er sikkert at træne med Fit Cuffs® bør du kontakte egen eller dine 

klienters læge, inden starter på træning med Fit Cuffs®. 

Odder Fitness Center bestræber sig på at sikre, at informationen til benyttelse af Fit Cuffs® er 

tilstrækkelig. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationerne implementeres 

korrekt af brugeren, og Odder Fitness Center påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler. 

Oplysninger i denne kontrakt eller brugsmanual kan derfor indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. 

Informationer i brugsmanual kan ændres løbende. Pris på Fit Cuffs® og udbud af informationer 

kan ændres af Odder Fitness Center uden varsel. 

Fit Cuffs® og dennes medarbejdere påtager sig intet ansvar for indholdet på eksterne 

hjemmesider, der linkes til fra denne hjemmeside. Hvorfor Fit Cuffs® ikke garanterer direkte eller 

indirekte for eksterne hjemmesiders indhold. 

Salgs- og købsbetingelser 

1. Generelt 

Disse betingelser er gældende for forbrugere ved køb af Fit Cuffs®.  

Dette gælder alene produkter som er solgt gennem en verificeret, sælger af Odder Fitness Center, 

enten gennem online handel på www.fitcuffs.dk/com eller i den fysiske butik. 

Ved bestilling af Fit Cuffs® produkter gennem den fysiske butik eller ved online handel, bekræfter 

du, at du hverken køber produkterne som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg 

medmindre andet er aftalt skriftligt mellem køber og medarbejder hos Odder Fitness Center.  

Aftaler om videresalg kan kun ske ved nærmere aftale med en af Odder Fitness Centers interne 

sælgere. 

For spørgsmål vedrørende Salgs- og købsbetingelser kan vi kontaktes på telefon: +45 86 54 58 48 

http://www.fitcuffs.dk/
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eller på e-mail: info@odfit.dk 

Når du køber et Fit Cuffs® produkt er købet omfattet af købeloven. 

Det betyder, at der gælder en 2-årig reklamationsfrist, i tilfælde af at du ønsker at reklamere over 

mangler ved produktet. En mangel er en fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet og 

inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen – reklamere over for Odder Fitness Center. 

2. Aftalegrundlag 

Afgivelse af ordrer ved mail, er ikke en juridisk bindende aftale. Tilbuddet på hjemmesiden skal ses 

som en opfordring til at gøre tilbud, hvorfor der først er tale om en bindende aftale, når Fit Cuffs® 

afgiver sin accept til indgåelse af aftale gennem besvarelse af mail, og herefter fremsendelse af 

ordrebekræftelse. 

En ubesvaret henvendelse, skal ikke anses som en stiltiende accept. Der tages forbehold for, at 

ubesvarede mails vil blive anset som en afvisning af købers tilbud, såfremt svar tiden overstiger 8 

dage.   

Odder Fitness Center tager forbehold for prisændringer på Fit Cuffs®, uden det er opdateret på 

hjemmesider tilknyttet produktet. 

3. Betaling: 

Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i danske kroner og inklusiv 25% moms. 

Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark - Grønland og Færøerne er ikke 

omfattet. 

Betaling for bestilte varer kan ske ved Bankoverførsel, Mobile pay, eller ved kontant betaling i den 

fysiske butik. 

Der tages forbehold for, at prisen på Fit Cuffs® produkter og udbud af informationer kan ændres af 

Odder Fitness Center uden varsel. 

4. Ophavsret 

Odder Fitness Center har alene retten til salg af Fit Cuffs®. Det er ikke tilladt at ændre, modificere 

eller forvanske Fit Cuffs® funktioner eller udseende. Det er ikke tilladt at videresælge Fit Cuffs® 

eller komponenterne hertil. 

Odder Fitness Center har retten til domænet www.fitcufs.dk / www.fitcuffs.com / 

www.odfit.dk/odder-fitness-center/fit-cuffs og derved ophavsretten til indholdet herpå i henhold til 

ophavsretsloven. Ophavsretten til indholdet omfatter alt materiale, der er publiceret på webstedet, 

uanset om materialet efterfølgende er slettet eller ændret.  

Det er ikke tilladt, at ændre, modificere eller forvanske materialet på www.fitcufs.dk / 

www.fitcuffs.com / www.odfit.dk/odder-fitness-center/fit-cuffs / www.facebook.com/fitcuffs/ samt 

Instagram: ”fitcuffs” 

Billeder, logo mv. fra www.fitcuffs.dk, www.fitcuffs.com, www.odfit.dk/odder-fitness-center/fit-cuffs, 

www.facebook.com/fitcuffs/ samt Instagram: ”fitcuffs” må ikke kopieres eller anvendes i anden 

sammenhæng, uden at tilladelse fra Odder Fitness Center er indhentet. Tekstmæssigt materiale 

fra websitet kan kopieres såvel elektronisk som i papirform – forudsat at Odder Fitness Center 

udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske materialets indhold.  

http://www.fitcufs.dk/
http://www.odfit.dk/odder-fitness-center/fit-cuffs
http://www.fitcufs.dk/
http://www.odfit.dk/odder-fitness-center/fit-cuffs
http://www.fitcuffs.dk/
http://www.fitcuffs.com/
http://www.odfit.dk/odder-fitness-center/fit-cuffs
http://www.facebook.com/fitcuffs/
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Det er tilladt at oprette links til hjemmesiderne odfit.dk, fitcuffs.com eller fitcuffs.dk efter 

forudgående aftale med Odder Fitness Center, forudsat at der linkes direkte til fitcuffs.dk eller 

fitcuffs.com, hvor hele Odder Fitness Centers web-miljø er bibeholdt. Odder Fitness Center eller 

deres medarbejdere kan ikke stilles til ansvar for konsekvenserne af nogen fejl eller ændringer på 

disse hjemmesider. 

Applikationen må ikke modificeres eller benyttes sammen med tredjeparts udstyr. Den må ikke 

sælges eller på nogen anden måde misbruges. 

Den medfølgende formel (algoritme) er under copyright © tilhørende Odder Fitness Center, dette 

dokument må ikke videregives, deles eller modificeres.  

Den medfølgende brugsmanual er under copyright © tilhørende Odder Fitness Center, dette 

dokument må ikke videregives, deles eller modificeres. 

5. Fortrydelsesret 

Der gælder ingen fortrydelsesret ved handel gennem vores fysiske butik. 

Ved bestilling online gennem mail med efterfølgende afhentning og instruktion i en fysisk butik, er 

købet ikke omfattet af lovkravet om 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Dette er begrundet i, at 

forbrugeren har mulighed for at besigtige produktet på købstidspunktet. 

6. Reklamationsret 

Købelovens regler om forbrugerkøb finder anvendelse. Har du som forbruger købt Fit Cuffs®, har 

du i overensstemmelse med købelovens regler 2 års reklamationsret. Det betyder, at du enten kan 

få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete 

situation, jf. KBL § 78. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået 

som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden 

for rimelig tid kontakte Odder Fitness Center og forklare hvori fejlen eller manglen består. Hvis du 

reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Odder Fitness Center indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand. 

Reklamation kan foretages ved at kontakte os på telefon: +45 86 54 58 48 eller på mail: 

info@odfit.dk.  

Skade på Fit Cuffs® som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug 

fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af enhver 

komponent i Fit Cuffs®. 

Reklamationsretten dækker ikke fejl som skyldes fejlagtig brug eller modifikationer. Hvis ikke 

reklamationsretten er omfattet af fejlen, så skal kunden betale arbejdsløn eller andre udgifter 

forbundet med installation eller udskiftning af reservedel(e). 

Lider udstyret af en fejl eller mangel, vil Fit Cuffs® ansatte forsøge at reparere varen eller 

alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Fit 

Cuffs®. 

Er reklamationen berettiget refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Fit Cuffs® skal altid 

sendes tilbage i forsvarlig emballage, og indsendes komplet med alle komponenter. 



4 
 

I tilfælde af, at de tilbagesendte produkter ikke indeholder fejl, vil produkterne blive tilbagesendt til 

kunden inklusiv et testgebyr. Odder Fitness Center forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr 

og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav.  

Testgebyret er DKK 250,00 inkl. Moms.  

Fit Cuffs® bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet fremgår, ellers vil produktet 

blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. beskrivelse af fejlen. 

Problemer med Fit Cuffs® der ikke indgår under reklamationsretten, eller som modtages uden 

forsvarlig emballage, vil blive om emballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til vores 

udgifter til potentielle skader og nødvendig og forsvarlig emballage. 

Reklamation og kontakt foregår direkte ved henvendelse til følgende adresse: 

Odder Fitness Center 

Højgaardsvej 9A  

8300 Odder 

Email: info@odfit.dk 

Tlf: 86 54 58 48 

Persondatapolitik 

Formål 

I vores App (Fit Cuffs) forudsættes det, at du indtaster bestemte personlige oplysninger i en 

webformular. 

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om behandling af 

personoplysninger, Lov om Finansiel Virksomhed. Oplysningerne bliver udelukkende benyttet til at 

udregne dit træningstryk (mmHg). 

Enhver form for håndtering af dine personoplysninger er beskyttet ved lov. Det gælder bl.a. 

indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning. De opbevarede 

personoplysninger er anonymiserede og informationerne er beskyttede og kan derfor ikke 

misbruges af 3. parts virksomhed. Du kan endvidere kræve, at registrerede ukorrekte oplysninger 

om dig bliver rettet eller slettet. Henvendelse af denne art kan ske til dataansvarlige. 

I specielle situationer kan det være muligt for Odder Fitness Center, fortsat at benytte dine 

anonymiserede oplysninger på trods af tilbagekaldelsen. Dette er fastsat i §§ 6-8 i Lov om 

behandling af personoplysninger. 

Dataansvarlige     

Odder Fitness Center 

Højgaardsvej 9A  

8300 Odder Email: info@odfit.dk  

mailto:info@odfit.dk
mailto:info@odfit.dk
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Til privatsalg: 

Købskontrakt til benyttelse af Fit Cuffs® træningssystem 

1. Jeg bekræfter at jeg har læst Vilkår & Betingelser 

2. Jeg bekræfter, at jeg vil anvende Fit Cuffs® fuldt ud efter den undervisning jeg har 

modtaget. 

3. Jeg bekræfter hermed, at jeg benytter Fit Cuffs® med et individuelt tilpasset tryk 

(mmHg) der ikke overstiger det App’en / Excel arket angiver. 

4. Det er fuldstændigt på eget ansvar, at egen læge kontaktes og muligvis accepterer, at 

du sikkert kan træne med delvis okklusion, inden anvendelse af Fit Cuffs®. 

5. Det er fuldstændigt på eget ansvar, at din læge kontaktes og potentielt accepterer, at du 

sikkert kan træne med delvis okklusion, inden anvendelse af Fit Cuffs®. 

6. Det er på fuldt på eget ansvar, at der trænes med Fit Cuffs® efter retningslinjerne. 

Derfor fralægger Odder Fitness Center og medarbejdere sig ansvaret for eventuelle 

skader, som følge af benyttelse af Fit Cuffs® eller tredjeparts brug heraf, hvad enten 

dette skyldes fejl på produktet, eller uhensigtsmæssig benyttelse og alle andre årsager. 

 

Til Erhvervssalg: (selvstændige fysioterapeuter, personlige trænere osv.) 

Købskontrakt til benyttelse af Fit Cuffs® træningssystem 

1. Jeg bekræfter, at jeg har læst Vilkår & Betingelser 

2. Jeg bekræfter, at jeg vil anvende Fit Cuffs® fuldt ud efter den undervisning jeg har 

modtaget. 

3. Jeg bekræfter hermed, at jeg benytter Fit Cuffs® med et individuelt tilpasset tryk 

(mmHg) der ikke overstiger det App’en / Excel arket angiver 

4. Det er fuldstændigt på eget ansvar, at din eller dine klienters egen læge kontaktes og 

potentielt accepterer, at du/de sikkert kan træne med delvis okklusion, inden 

anvendelse af Fit Cuffs®. 

5. Det er på fuldt på eget ansvar, at der trænes med Fit Cuffs® efter retningslinjerne. 

Derfor fralægger Odder Fitness Center og medarbejdere sig ansvaret for eventuelle 

skader, som følge af benyttelse af Fit Cuffs® eller tredjeparts brug heraf, hvad enten 

dette skyldes fejl på produktet, eller uhensigtsmæssig benyttelse og alle andre årsager. 


