
IN ENGLISH BELOW 

Regler & Villkor 
 
ÖVERSIKT 
 
Gotlans djurbageri erbjuder denna webbplats, 
inklusive alla uppgifter, verktyg och tjänster som är 
tillgängliga från denna webbplats till dig, 
användaren, villkorad att du accepterar alla villkor, 
villkor, politik och meddelanden som anges här. 
 
Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något 
från oss, du deltar i vår "Service" och accepterar att 
vara bunden av följande villkor ( "användarvillkor", 
"Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och politik 
refereras häri och / eller tillgänglig via länk. Dessa 
användarvillkor gäller för alla användare av 
webbplatsen, inklusive utan begränsning användare 
som webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och / 
eller bidrags av innehåll. 
Läs dessa användarvillkor noggrant innan du eller 
använder vår webbplats. Genom att besöka eller 
använda någon del av webbplatsen godkänner du att 
vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte 
accepterar alla villkor i detta avtal, då du inte kan få 
tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. 
Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, 
är acceptans uttryckligen begränsad till dessa 
användarvillkor. 
Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till 
den aktuella butiken ska också vara föremål för 
användarvillkoren. Du kan läsa den senaste versionen 
av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi 
förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller 
ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att 



publicera uppdateringar och / eller förändringar i vår 
hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida 
regelbundet för förändringar. Din fortsatta 
användning av eller tillgång till webbplatsen efter 
utstationering av eventuella ändringar accepterar 
dessa ändringar. 
Vår butik är värd på Wix.com. De ger oss med online 
e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja 
våra produkter och tjänster till dig. 
 
AVSNITT 1 - webbutik VILLKOR 
Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du 
att du är minst myndig i din stat eller provins sort 
eller att du är myndig i din stat eller provins där du 
bor och du har gett oss ditt medgivande till möjliggöra 
något av minderåriga anhöriga att använda den här 
webbplatsen. 
Du får inte använda våra produkter för olagligt eller 
obehörigt syfte eller får du, vid användning av 
tjänsten, bryter mot några lagar i din jurisdiktion 
(inklusive men ej begränsat till 
upphovsrättslagstiftning). 
Du får inte överföra några maskar eller virus eller 
någon kod av destruktiv karaktär. 
Ett brott eller brott mot någon av villkoren kommer 
att resultera i en omedelbar uppsägning av dina 
tjänster. 
 
AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR 
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon 
av någon anledning som helst. 
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, 
kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del 
av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till 
Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom 
vilken tjänsten tillhandahålls, utan skriftligt tillstånd 



från oss . 
Rubrikerna som används i detta avtal ingår för 
endast bekvämlighet och kommer inte att begränsa 
eller på annat sätt påverka dessa villkor. 
 
AVSNITT 3 - riktighet, fullständighet och snabbhet i 
Vi är inte ansvariga om information som görs 
tillgänglig på denna webbplats är inte korrekt, 
fullständig eller aktuell. Materialet på denna 
webbplats tillhandahålls endast allmän information 
och bör inte åberopas eller användas som den enda 
grunden för att fatta beslut utan att konsultera 
primära, mer exakt, mer kompletta eller mer tid 
informationskällor. Tillit till material på denna 
webbplats är på egen risk. 
Denna webbplats kan innehålla viss historisk 
information. Historisk information, nödvändigtvis, är 
inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi 
förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna 
webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet 
att uppdatera någon information på vår webbplats. 
Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka 
förändringar på vår webbplats. 
 
AVSNITT 4 - Ändringar i service och priser 
Priserna för våra produkter kan ändras utan 
föregående meddelande. 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller 
avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) 
utan förvarning när som helst. 
Vi ska inte vara ansvarigt gentemot dig eller någon 
tredje part för någon ändring, prisändring, 
avstängning eller upphörande av Tjänsten. 
 
AVSNITT 5 - produkter eller tjänster (i förekommande 
fall) 



Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga 
endast online via hemsidan. Dessa produkter eller 
tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål 
för returnera eller byta endast i enlighet med vår 
returpolicy. 
Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa 
färger och bilder av våra produkter som visas i 
butiken. Vi kan inte garantera att din dator bildskärm 
i valfri färg kommer att vara korrekt. 
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att 
begränsa försäljningen av våra produkter eller 
tjänster till någon person, geografiskt område eller 
jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt på en bedömning 
från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att 
begränsa de kvantiteter av produkter eller tjänster 
som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller 
prissättning kan ändras när som helst utan 
förvarning, efter eget gottfinnande av oss. Vi 
förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt som 
helst. Något erbjudande för någon produkt eller tjänst 
som görs på denna webbplats är ogiltigt där det är 
förbjudet. 
Vi garanterar inte att kvaliteten på alla produkter, 
tjänster, information eller annat material som köps 
eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina 
förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten 
kommer att korrigeras. 
 
AVSNITT 6 - NOGGRANNHET fakturering och 
kontoinformation 
Vi förbehåller oss rätten att neka vilken ordning du 
plats med oss. Vi kan i eget gottfinnande, begränsa 
eller avbryta kvantiteter som köpts per person per 
hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan 
omfatta order av eller under samma kund, samma 
kreditkort och / eller order som använder samma 



fakturering och / eller leveransadress. I händelse av 
att vi gör en ändring eller annullera en beställning, 
kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-
post och / eller faktureringsadress / telefonnummer 
som vid den tidpunkt då beslutet fattades. Vi 
förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order 
som i vår egen bedömning, verkar vara skrivna av 
återförsäljare, återförsäljare och distributörer. 
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, 
fullständig och korrekt inköp och kontoinformation för 
alla inköp som görs på vårt lager. Du samtycker till 
att omedelbart uppdatera ditt konto och annan 
information, inklusive din e-postadress och 
kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan 
slutföra dina transaktioner och kontaktar dig om det 
behövs. 
För mer information kan du läsa vår returpolicy. 
 
AVSNITT 7 - valfria verktyg 
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part 
över vilka vi varken övervakar eller har någon 
kontroll eller ingång. 
Du godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg 
"som är" och "som tillgänglig" utan garantier, 
representationer eller villkor av något slag och utan 
stöd. Vi har inget ansvar som uppstår från eller i 
samband med din användning av valfria verktyg från 
tredje part. 
All användning av dig om valfria verktyg som erbjuds 
via webbplatsen är helt på egen risk och diskretion och 
du bör se till att du är bekant med och godkänner 
villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av relevant 
tredjepartsleverantör (s). 
Vi kan också i framtiden, erbjuda nya tjänster och / 
eller funktioner via webbplatsen (inklusive, 
frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana 



nya funktioner och / eller tjänster skall också 
omfattas av dessa användarvillkor. 
 
AVSNITT 8 - TREDJE PART LÄNKAR 
Vissa innehåll, produkter och tjänster som är 
tillgängliga via vår Tjänsten kan innehålla material 
från tredje part. 
Tredjeparts länkar på denna webbplats kan hänvisa 
dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna 
till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller 
utvärdera innehållet eller riktigheten och vi 
garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar 
för eventuella tredjepartsmaterial eller hemsidor, eller 
för annat material, produkter eller tjänster från 
tredje part. 
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador i 
samband med köp eller användning av varor, tjänster, 
resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i 
samband med någon tredje parts webbplatser. Läs 
igenom noggrant tredjeparts politik och praxis och se 
till att du förstår dem innan du delta i någon 
transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om 
tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part. 
 
AVSNITT 9 - användarkommentarer, återkoppling och 
andra inlagor 
Om det vid vår begäran, skickar du vissa specifika 
bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en 
begäran från oss du skickar kreativa idéer, förslag, 
förslag, planer, eller annat material, även på nätet, 
via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt, 
"kommentarer") godkänner du att vi kan, när som 
helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, 
distribuera, översätta och på annat sätt använda i 
något medium eventuella kommentarer som du fram 
till oss. Vi är och ska inte ha någon skyldighet (1) att 



upprätthålla några kommentarer i förtroende; (2) att 
betala ersättning för eventuella kommentarer, eller (3) 
för att svara på några kommentarer. 
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, 
redigera eller ta bort innehåll som vi bestämma efter 
eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotande, 
kränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt 
eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter 
eller dessa användarvillkor . 
Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter 
mot någon rätt till någon tredje part, inklusive 
upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller 
andra personliga eller äganderätt. Du godkänner 
vidare att dina kommentarer inte kommer att 
innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, 
kränkande eller obscent material, eller innehålla 
datavirus eller andra skadliga program som på något 
sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon 
närstående webbplats. Du får inte använda en falsk e-
postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller 
på annat sätt vilseleda oss eller tredje part som till 
ursprunget några synpunkter. Du är ensam ansvarig 
för eventuella kommentarer som du gör och de är 
korrekta. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för 
eventuella kommentarer som du eller någon tredje 
part. 
 
AVSNITT 11 - Förbjudna användningsområden 
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, 
du får inte använda webbplatsen eller dess innehåll: 
(a) i något olagligt syfte; (B) att värva andra att 
utföra eller delta i olagliga handlingar; (C) att bryta 
alla internationella, federala, regionala eller statliga 
förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; 
(D) att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella 
rättigheter eller immateriella rättigheter andra; (E) 



för att trakassera, missbruk, förolämpning, skada, 
förtala, förtal, nedvärdera, skrämma eller 
diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, 
religion, etnicitet, ålder, nationellt ursprung, eller 
handikapp; (F) att lämna felaktiga eller vilseledande 
uppgifter; (G) för att ladda upp eller överföra virus 
eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att 
eller kan användas på ett sätt som kommer att 
påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller 
någon närstående webbplats, andra webbplatser, eller 
Internet; (H) att samla in eller spåra personlig 
information om andra; (I) till spam, phish, pharm, 
förevändning, spindel, krypa, eller skrapa; (J) för 
varje obscent eller omoralisk ändamål; eller (k) att 
störa eller kringgå säkerhetsfunktioner i tjänsten eller 
någon relaterad webbplats, andra webbplatser, eller 
Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din 
användning av tjänsten eller någon relaterad hemsida 
för brott någon av de förbjudna användningsområden. 
AVSNITT 12 - FRISKRIVNING; 
ANSVARSBEGRÄNSNING 
Vi garanterar inte representerar eller garanterar att 
din användning av vår tjänst kommer att vara 
oavbruten, snabb, säker eller felfri. 
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas 
från användning av tjänsten kommer att vara korrekt 
eller tillförlitlig. Du samtycker till att från tid till 
annan kan vi ta bort tjänsten för obegränsad tid eller 
avbryta tjänsten när som helst, utan förvarning. 
Du samtycker uttryckligen att din användning av, 
eller oförmåga att använda, är tjänsten på egen risk. 
Tjänsten och alla produkter och tjänster levereras till 
dig via tjänsten är (förutom vad som uttryckligen 
anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och 
"som tillgängligt" för din användning, utan 
representation, garantier eller villkor av något slag, 



varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla 
underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, 
marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst 
ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång. 
I inget fall skall Gotlands djurbageri, våra chefer, 
tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, 
entreprenörer, praktikanter, leverantörer, 
tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga 
för någon skada, förlust, anspråk, eller direkta, 
indirekta, tillfälliga, straff, speciell, eller följdskador 
av något slag, inklusive, utan begränsning utebliven 
vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, 
förlust av data, återanskaffningskostnader, eller 
liknande skador, vare sig baserad på kontrakt, 
kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller 
på annat sätt, till följd av din användning av någon 
av tjänsten eller några produkter anskaffas använda 
tjänsten, eller för andra anspråk på något sätt 
relaterat till din användning av tjänsten eller någon 
produkt, inklusive men inte begränsat till, eventuella 
fel eller brister i innehållet, eller förlust eller skada av 
något slag som uppstår till följd av användningen av 
tjänsten eller något innehåll (eller produkt) postas, 
överföras eller på annat sätt görs tillgänglig via 
tjänsten, även om informerats om deras möjlighet. 
Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter i 
sådana stater eller jurisdiktioner uteslutning eller 
begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta 
skador, skall vårt ansvar begränsas i den utsträckning 
som lagen tillåter. 
 
AVSNITT 13 - SKADEERSÄTTNING 
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla 
Gotlands djurbageri och våra föräldrar, dotterbolag, 
filialer, partner, tjänstemän, direktörer, agenter, 
entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, 



underleverantörer, leverantörer, praktikanter och 
anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, 
inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av 
någon tredje part på grund av eller till följd av ditt 
brott mot dessa användarvillkor eller handlingar som 
de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot 
någon lag eller rättigheterna för en tredje part. 
 
AVSNITT 14 - OGILTIGHET 
I händelse av att någon bestämmelse i dessa 
användarvillkor bestäms vara olagligt, ogiltigt eller 
inte kan verkställas, skall sådan bestämmelse ändå 
vara verkställbart i den utsträckning det är tillåtet 
enligt tillämplig lag, och ogenomförbar delen skall 
anses vara avskild från dessa användarvillkor 
tjänsten, skall sådan beslutsamhet inte påverka 
giltigheten och genomförbarheten av andra eventuella 
kvarvarande bestämmelser. 
 
AVSNITT 15 - UPPSÄGNING 
De skyldigheter och ansvar för parterna som uppstått 
före tidpunkten för uppsägningen skall överleva 
uppsägning av detta avtal för alla ändamål. 
Dessa användarvillkor är effektiva förrän avslutas av 
dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor 
när som helst genom att meddela oss att du inte längre 
vill använda våra tjänster, eller när du slutar att 
använda vår webbplats. 
Om i vår egen bedömning du misslyckas, eller vi 
misstänker att du har misslyckats att uppfylla något 
av villkoren eller bestämmelse i dessa 
användarvillkor, vi kan också säga upp avtalet när 
som helst utan förvarning och du kommer att vara 
ansvarig för alla belopp upp till och med dagen för 
uppsägning; och / eller i enlighet med kan neka dig 
tillgång till våra tjänster (eller någon del därav). 



 
AVSNITT 16 - HELA AVTALET 
Misslyckandet av oss att utöva eller hävda en rätt 
eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte 
utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. 
Dessa användarvillkor och eventuella politik eller 
verksamhetsregler postat av oss på denna webbplats 
eller i förhållande till Tjänsten utgör hela avtalet och 
förståelse mellan dig och oss och styr din användning 
av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga 
avtal, meddelanden och förslag , vare sig muntliga 
eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte 
begränsat till, alla tidigare versioner av 
användarvillkoren). 
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa 
användarvillkor ska inte tolkas mot utarbetandet 
part. 
 

AVSNITT 17: 
Platsen för behörighet är Sverige. 

 
Frakt & Retur 
 
Turnaround (under öppnade dagar) 
Dag 0: beställning 
Dag 1: För går till kök 
Dag 2: beställningen har skickats 
 
Tillbaka beställningar 
  
Om ett objekt går på rygg ordning, skickar vi dig den 
del av beställningen som finns i lager. När den är 
tillgänglig, kommer vi skickar dig resten av din 
beställning. Du kommer inte att debiteras någon extra 
frakt och hantering för andra sändningen. 



 
Returer, återbetalning och byten 
 
Returnerar: 
Kunderna ska få rätt av ovillkorlig återkallande 
under en period av 14 dagar efter mottagandet av 
varorna 
 
 
Hur returnera en vara 
För att vara berättigad till en återgång, måste 
objektet vara oanvänd och i samma skick som du fick 
det. För att slutföra din retur, vänligen inkludera en 
beskrivning med din förfrågan (inklusive e-postadress 
och / eller ordernummer i samband med köpet) och 
skicka tillbaka varan till: 
Gotlands djurbageri 
Jewel Creek Farm 
Lojsta Skote 414 
62359 Hemse 
Gotland 
 
Vi också inte återbetala den ursprungliga frakt och 
hantering som du betalat på ordern. 
 
Återbetalningar (i förekommande fall) 
När din retur har mottagits och kontrollerats, kommer 
vi att skicka ett e-postmeddelande för att meddela dig 
att vi har mottagit din returnerade varan. Om du blir 
godkänd, då återbetalningen kommer att behandlas, 
och en kredit kommer att tillämpas på ditt kreditkort 
eller ursprungliga betalningsmetod. 
 
Sena eller saknade återbetalningar (i förekommande 
fall) 
Om du inte har fått en återbetalning ännu, först 



kontrollera ditt bankkonto igen. 
Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag, kan det ta lite 
tid innan återbetalningen officiellt publiceras. Nästa 
kontakta din bank. Det finns ofta en viss behandling 
innan en återbetalning bokförs. Om du har gjort allt 
detta och du fortfarande inte har fått din 
återbetalning ännu, kontakta oss på 
Alexandra@gotlandsdjurbageri.com 
 
Du kommer att vara ansvarig för att betala för dina 
egna fraktkostnader för återvändande ditt objekt. I 
fråga om ett utbyte, kommer du täcka frakt att skicka 
tillbaka varan till oss, och vi kommer att omfatta 
sjöfarten för att skicka din ersättare till dig. 
 
Beroende på var du bor, den tid det kan ta för din 
utbytta produkten att nå dig, kan variera.  

 

 

 

Terms & Conditions 

 

OVERVIEW  
 
Gotlans djurbageri offers this website, including all 
information, tools and services available from this site 
to you, the user, conditioned upon your acceptance of 
all terms, conditions, policies and notices stated here. 
 
By visiting our site and/ or purchasing something 
from us, you engage in our “Service” and agree to be 
bound by the following terms and conditions (“Terms 
of Service”, “Terms”), including those additional terms 



and conditions and policies referenced herein and/or 
available by hyperlink. These Terms of Service 
apply to all users of the site, including without 
limitation users who are browsers, vendors, customers, 
merchants, and/ or contributors of content. 
Please read these Terms of Service carefully before 
accessing or using our website. By accessing or using 
any part of the site, you agree to be bound by these 
Terms of Service. If you do not agree to all the terms 
and conditions of this agreement, then you may not 
access the website or use any services. If these Terms 
of Service are considered an offer, acceptance is 
expressly limited to these Terms of Service. 
Any new features or tools that are added to the 
current store shall also be subject to the Terms of 
Service. You can review the most current version of 
the Terms of Service at any time on this page. We 
reserve the right to update, change or replace any 
part of these Terms of Service by posting updates 
and/or changes to our website. It is your responsibility 
to check this page periodically for changes. Your 
continued use of or access to the website following the 
posting of any changes constitutes acceptance of those 
changes. 
Our store is hosted on Wix.com. They provide us with 
the online e-commerce platform that allows us to sell 
our products and services to you. 
 
SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS 
By agreeing to these Terms of Service, you represent 
that you are at least the age of majority in your state 
or province of residence, or that you are the age of 
majority in your state or province of residence and 
you have given us your consent to allow any of your 
minor dependents to use this site. 



You may not use our products for any illegal or 
unauthorized purpose nor may you, in the use of the 
Service, violate any laws in your jurisdiction 
(including but not limited to copyright laws). 
You must not transmit any worms or viruses or any 
code of a destructive nature. 
A breach or violation of any of the Terms will result 
in an immediate termination of your Services. 
 
SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS 
We reserve the right to refuse service to anyone for 
any reason at any time. 
You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell 
or exploit any portion of the Service, use of the 
Service, or access to the Service or any contact on the 
website through which the service is provided, without 
express written permission by us. 
The headings used in this agreement are included for 
convenience only and will not limit or otherwise affect 
these Terms. 
 
SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND 
TIMELINESS OF INFORMATION 
We are not responsible if information made available 
on this site is not accurate, complete or current. The 
material on this site is provided for general 
information only and should not be relied upon or used 
as the sole basis for making decisions without 
consulting primary, more accurate, more complete or 
more timely sources of information. Any reliance on 
the material on this site is at your own risk. 
This site may contain certain historical information. 
Historical information, necessarily, is not current and 
is provided for your reference only. We reserve the 
right to modify the contents of this site at any time, 
but we have no obligation to update any information 



on our site. You agree that it is your responsibility to 
monitor changes to our site. 
 
SECTION 4 - MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND 
PRICES 
Prices for our products are subject to change without 
notice. 
We reserve the right at any time to modify or 
discontinue the Service (or any part or content 
thereof) without notice at any time. 
We shall not be liable to you or to any third-party for 
any modification, price change, suspension or 
discontinuance of the Service. 
 
SECTION 5 - PRODUCTS OR SERVICES (if applicable) 
Certain products or services may be available 
exclusively online through the website. These products 
or services may have limited quantities and are 
subject to return or exchange only according to our 
Return Policy. 
We have made every effort to display as accurately as 
possible the colors and images of our products that 
appear at the store. We cannot guarantee that your 
computer monitor's display of any color will be 
accurate. 
We reserve the right, but are not obligated, to limit 
the sales of our products or Services to any person, 
geographic region or jurisdiction. We may exercise 
this right on a case-by-case basis. We reserve the right 
to limit the quantities of any products or services that 
we offer. All descriptions of products or product 
pricing are subject to change at anytime without 
notice, at the sole discretion of us. We reserve the 
right to discontinue any product at any time. Any 
offer for any product or service made on this site is 
void where prohibited. 



We do not warrant that the quality of any products, 
services, information, or other material purchased or 
obtained by you will meet your expectations, or that 
any errors in the Service will be corrected. 
 
SECTION 6 - ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT 
INFORMATION 
We reserve the right to refuse any order you place 
with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel 
quantities purchased per person, per household or per 
order. These restrictions may include orders placed by 
or under the same customer account, the same credit 
card, and/or orders that use the same billing and/or 
shipping address. In the event that we make a change 
to or cancel an order, we may attempt to notify you 
by contacting the e-mail and/or billing address/phone 
number provided at the time the order was made. We 
reserve the right to limit or prohibit orders that, in 
our sole judgment, appear to be placed by dealers, 
resellers or distributors. 
You agree to provide current, complete and accurate 
purchase and account information for all purchases 
made at our store. You agree to promptly update your 
account and other information, including your email 
address and credit card numbers and expiration dates, 
so that we can complete your transactions and contact 
you as needed. 
For more detail, please review our Returns Policy. 
 
SECTION 7 - OPTIONAL TOOLS 
We may provide you with access to third-party tools 
over which we neither monitor nor have any control 
or input. 
You acknowledge and agree that we provide access to 
such tools ”as is” and “as available” without any 
warranties, representations or conditions of any kind 



and without any endorsement. We shall have no 
liability whatsoever arising from or relating to your 
use of optional third-party tools. 
Any use by you of optional tools offered through the 
site is entirely at your own risk and discretion and 
you should ensure that you are familiar with and 
approve of the terms on which tools are provided by 
the relevant third-party provider(s). 
We may also, in the future, offer new services and/or 
features through the website (including, the release of 
new tools and resources). Such new features and/or 
services shall also be subject to these Terms of Service. 
 
SECTION 8 - THIRD-PARTY LINKS 
Certain content, products and services available via 
our Service may include materials from third parties. 
Third-party links on this site may direct you to third-
party websites that are not affiliated with us. We are 
not responsible for examining or evaluating the 
content or accuracy and we do not warrant and will 
not have any liability or responsibility for any third-
party materials or websites, or for any other 
materials, products, or services of third-parties. 
We are not liable for any harm or damages related to 
the purchase or use of goods, services, resources, 
content, or any other transactions made in connection 
with any third-party websites. Please review carefully 
the third-party's policies and practices and make sure 
you understand them before you engage in any 
transaction. Complaints, claims, concerns, or questions 
regarding third-party products should be directed to 
the third-party. 
 
SECTION 9 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND 
OTHER SUBMISSIONS 



If, at our request, you send certain specific 
submissions (for example contest entries) or without a 
request from us you send creative ideas, suggestions, 
proposals, plans, or other materials, whether online, by 
email, by postal mail, or otherwise (collectively, 
'comments'), you agree that we may, at any time, 
without restriction, edit, copy, publish, distribute, 
translate and otherwise use in any medium any 
comments that you forward to us. We are and shall be 
under no obligation (1) to maintain any comments in 
confidence; (2) to pay compensation for any comments; 
or (3) to respond to any comments. 
We may, but have no obligation to, monitor, edit or 
remove content that we determine in our sole 
discretion are unlawful, offensive, threatening, 
libelous, defamatory, pornographic, obscene or 
otherwise objectionable or violates any party’s 
intellectual property or these Terms of Service. 
You agree that your comments will not violate any 
right of any third party, including copyright, 
trademark, privacy, personality or other personal or 
proprietary right. You further agree that your 
comments will not contain libelous or otherwise 
unlawful, abusive or obscene material, or contain any 
computer virus or other malware that could in any 
way affect the operation of the Service or any related 
website. You may not use a false e-mail address, 
pretend to be someone other than yourself, or 
otherwise mislead us or third parties as to the origin 
of any comments. You are solely responsible for any 
comments you make and their accuracy. We take no 
responsibility and assume no liability for any 
comments posted by you or any third-party. 
 
SECTION 11 - PROHIBITED USES 



In addition to other prohibitions as set forth in the 
Terms of Service, you are prohibited from using the 
site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to 
solicit others to perform or participate in any 
unlawful acts; (c) to violate any international, federal, 
provincial or state regulations, rules, laws, or local 
ordinances; (d) to infringe upon or violate our 
intellectual property rights or the intellectual 
property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, 
harm, defame, slander, disparage, intimidate, or 
discriminate based on gender, sexual orientation, 
religion, ethnicity, race, age, national origin, or 
disability; (f) to submit false or misleading 
information; (g) to upload or transmit viruses or any 
other type of malicious code that will or may be used 
in any way that will affect the functionality or 
operation of the Service or of any related website, 
other websites, or the Internet; (h) to collect or track 
the personal information of others; (i) to spam, phish, 
pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any 
obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or 
circumvent the security features of the Service or any 
related website, other websites, or the Internet. We 
reserve the right to terminate your use of the Service 
or any related website for violating any of the 
prohibited uses. 
SECTION 12 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; 
LIMITATION OF LIABILITY 
We do not guarantee, represent or warrant that your 
use of our service will be uninterrupted, timely, secure 
or error-free. 
We do not warrant that the results that may be 
obtained from the use of the service will be accurate or 
reliable. You agree that from time to time we may 
remove the service for indefinite periods of time or 
cancel the service at any time, without notice to you. 



You expressly agree that your use of, or inability to 
use, the service is at your sole risk. The service and all 
products and services delivered to you through the 
service are (except as expressly stated by us) provided 
'as is' and 'as available' for your use, without any 
representation, warranties or conditions of any kind, 
either express or implied, including all implied 
warranties or conditions of merchantability, 
merchantable quality, fitness for a particular purpose, 
durability, title, and non-infringement. 
In no case shall Gotlands djurbageri, our directors, 
officers, employees, affiliates, agents, contractors, 
interns, suppliers, service providers or licensors be 
liable for any injury, loss, claim, or any direct, 
indirect, incidental, punitive, special, or consequential 
damages of any kind, including, without limitation 
lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, 
replacement costs, or any similar damages, whether 
based in contract, tort (including negligence), strict 
liability or otherwise, arising from your use of any of 
the service or any products procured using the service, 
or for any other claim related in any way to your use 
of the service or any product, including, but not 
limited to, any errors or omissions in any content, or 
any loss or damage of any kind incurred as a result of 
the use of the service or any content (or product) 
posted, transmitted, or otherwise made available via 
the service, even if advised of their possibility. 
Because some states or jurisdictions do not allow the 
exclusion or the limitation of liability for 
consequential or incidental damages, in such states or 
jurisdictions, our liability shall be limited to the 
maximum extent permitted by law. 
 
SECTION 13 – INDEMNIFICATION 



You agree to indemnify, defend and hold harmless 
Gotlands djurbageri and our parent, subsidiaries, 
affiliates, partners, officers, directors, agents, 
contractors, licensors, service providers, 
subcontractors, suppliers, interns and employees, 
harmless from any claim or demand, including 
reasonable attorneys’ fees, made by any third-party 
due to or arising out of your breach of these Terms of 
Service or the documents they incorporate by 
reference, or your violation of any law or the rights of 
a third-party. 
 
SECTION 14 – SEVERABILITY 
In the event that any provision of these Terms of 
Service is determined to be unlawful, void or 
unenforceable, such provision shall nonetheless be 
enforceable to the fullest extent permitted by 
applicable law, and the unenforceable portion shall be 
deemed to be severed from these Terms of Service, such 
determination shall not affect the validity and 
enforceability of any other remaining provisions. 
 
SECTION 15 – TERMINATION 
The obligations and liabilities of the parties incurred 
prior to the termination date shall survive the 
termination of this agreement for all purposes. 
These Terms of Service are effective unless and until 
terminated by either you or us. You may terminate 
these Terms of Service at any time by notifying us 
that you no longer wish to use our Services, or when 
you cease using our site. 
If in our sole judgment you fail, or we suspect that you 
have failed, to comply with any term or provision of 
these Terms of Service, we also may terminate this 
agreement at any time without notice and you will 
remain liable for all amounts due up to and including 



the date of termination; and/or accordingly may deny 
you access to our Services (or any part thereof). 
 
SECTION 16 - ENTIRE AGREEMENT 
The failure of us to exercise or enforce any right or 
provision of these Terms of Service shall not constitute 
a waiver of such right or provision. 
These Terms of Service and any policies or operating 
rules posted by us on this site or in respect to The 
Service constitutes the entire agreement and 
understanding between you and us and govern your 
use of the Service, superseding any prior or 
contemporaneous agreements, communications and 
proposals, whether oral or written, between you and 
us (including, but not limited to, any prior versions of 
the Terms of Service). 
Any ambiguities in the interpretation of these Terms 
of Service shall not be construed against the drafting 
party. 
 
SECTION 17:  
The place of jurisdiction is Sweden. 

 
Shipping & Returns 

 
Turnaround (during opened days)  

Day 0: order placed  

Day 1: order goes to kitchen  

Day 2: order is shipped  
 
Back Orders  

  
If an item goes on back order, we will ship you the 
part of your order that is in stock. When the item 
becomes available, we will ship you the rest of your 



order. You will not be charged any additional shipping 
and handling for the second shipment. 

 

Returns, Refunds and Exchanges 
 
Returns: 
Customers are to be granted the right of unconditional 
revocation during a term of 14 days after reception of 
the goods. 
 
How To Return An Item 
To be eligible for a return, your item must be unused 
and in the same condition that you received it. To 
complete your return, please include a note detailing 
your request (including the email address and/or order 
number associated with your purchase and send the 
item back to: 
Gotlands djurbageri 
Jewel Creek Farm 
Lojsta skote 414 
62359 Hemse 
Gotland, Sweden 

 
We also do not refund the original shipping and 
handling that you paid on the order.  
 
Refunds (if applicable) 
Once your return is received and inspected, we will 
send you an email to notify you that we have received 
your returned item. If you are approved, then your 
refund will be processed, and a credit will be applied 
to your credit card or original method of payment. 
 
Late or missing refunds (if applicable) 
If you haven’t received a refund yet, first check your 
bank account again.  
Then contact your credit card company, it may take 



some time before your refund is officially posted. Next 
contact your bank. There is often some processing time 
before a refund is posted. If you’ve done all of this and 
you still have not received your refund yet, please 
contact us at Alexandra@gotlandsdjurbageri.com 
 
You will be responsible for paying for your own 
shipping costs for returning your item. In the case of 
an exchange, you will cover the shipping to send your 
item back to us, and we will cover the shipping to send 
your replacement to you. 
 
Depending on where you live, the time it may take for 
your exchanged product to reach you, may vary. 
	  


