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BILLIGBLOMST GARANTI 

 
BILLIGBLOMST by Reenberg yder en ekstra service overfor vores kunder. Vi stiller garanti for at have kvalitetsvarer. 
Skulle tilfældet dog være at du evt. køber et produkt, som ikke lever op til vores kvalitet, har du altid returret*. Vi kan 
desværre ikke give pengene tilbage, men du kan altid bytte dit køb til noget andet hos BILLIGBLOMST. 

 
REKLAMATION FOR STUEPLANTER OG AFSKÅRNE BLOMSTER SKAL SKE INDENFOR 48 TIMER ved forevisning af 
bon. 

 
BYTTE AF BRUGSKUNST OG LIGNENDE SKAL SKE INDENFOR 8 DAGE ved forevisning af bon. 

 
*Vores garanti gælder nedenstående, og husk venligst ALTID at: 
medbringe din bon, etikette og varen – garantien ydes KUN ved personlig henvendelsen! 

 
 
 
 
BILLIGBLOMST 2 ÅR GROGARANTI 

 
BILLIGBLOMST garanterer 100% for vækst af alle flerårige haveplanter og giver derfor på disse  
planter 2 ÅRS GROGARANTI, forudsat følgende foranstaltninger er overholdt: 

 
• Der ydes ikke grogaranti på planter til sommerhusgrunde, planter i krukker, étårige planter, 

stueplanter, barrodsplanter, samt hækplanter, ligesom der ikke ydes grogaranti på sommerblomster og 
drivhusplanter.  

• At planten er behandlet forskriftsmæssigt korrekt, og at der har været vandet regelmæssig i den første 
periode af plantens liv på sin nye plads. 

 
• Hverken vi eller du er herre over vejret og den danske vinters luner, hårdhed og længde, derfor dækker vi 

ikke skader forårsaget af vinterens kulde og udtørring. 
 

• Planter der dør eller skades pga. manglende vanding og pasning dækkes ikke. 
 

• Planter der har fået fysiske skader som haregnav, forkert anvendelse og plantning, knækkede grene ved 
påkørsel, leg eller lignende samt vinter-, frost- og tørkeskader erstattes naturligvis ikke. 

 
• Brugskunst, krukker og lign. bytter vi indenfor 8 dage, skulle du have fået en forkert str., farve eller lign., mod 

forevisning af bon. BEMÆRK VI BYTTER IKKE I FORBINDELSE MED EVT. UDSALG   
 

• Såfremt ovenstående er opfyldt, bytter vi med et smil til et andet BILLIGBLOMST-produkt, eller udsteder 
et tilgodebevis, som gælder i op til 1 år. 

 
• På afskårne blomster, sommerblomster og stueplanter yder vi en 48-timers garanti.  

Husk at medbringe varen, etikette og din bon. 
 

HUSK – ved brug af vores garanti skal du medbringe: bon, plantens etiket, samt planten. 
 
 

Er du i tvivl om hvorvidt dit køb går ind under vores grogaranti, er du meget velkommen til at sende os en mail på 
info@billigblomst.dk eller ved personlig henvendelse i butikken. 

 

HUSK – Planter er levende og har brug for både ilt og vand, som os mennesker. 
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