
Hjælp til at undgå tvister 
og chargebacks.

Nogle gange kan der opstå problemer med en bestilling. Her er vores praktiske vejledning til, 

hvordan du undgår tvister og chargebacks.



Problemerne falder typisk inden for disse 
tre kategorier:

•  Varen er ikke modtaget 
En kunde betaler for en vare, men modtager den ikke.

•  Varen afviger væsentligt fra beskrivelsen 
En kunde modtager en vare, som i væsentligt grad afviger fra sælgers beskrivelse           
af varen i købssituationen.

•  Uautoriseret betaling 
En vare blev købt uden kontoejerens samtykke.

De mulige udfald for dig er følgende:

Vores tips til at forhindre 
tvister og chargebacks.

Angiv dine kontaktoplysninger 
Kunderne vil muligvis ikke oprette en tvist eller 

chargeback, hvis de kan tale med dig om problemet. 
Angiv en e-mailadresse eller et telefonnummer. Du 

kan også ringe kunderne op på forhånd, når det drejer 
sig om dyre varer.

1

Vær hurtig til at svare 

Der er ingen, der kan lide at vente. Svar hurtigt 
og professionelt på alle rimelige forespørgsler 

fra kunderne.

2

Foreslå løsninger på tvister 
Hvis en kunde fortæller dig, at vedkommende 

vil anmode om en chargeback hos sin 
kortudsteder, kan du bede kunden om at 

oprette en tvist i Løsningscentret i stedet. 
Det giver dig og kunden mulighed for at løse 

problemet i fællesskab.

3

Angiv en klar og tydelig returpolitik
Sørg for, at din returpolitik og regler for 

tilbagebetaling er nemme at finde og forstå.

4

Bedrageri

I sjældne tilfælde kan disse problemer være tegn 
på bedrageri. Vores vejledning til, hvordan du 
kan undgå bedrageriske bestillinger, indeholder 
mange nyttige tips til at identificere og forhindre 
bedrageri af denne slags.

Krav

Hvis tvisten ikke kan løses, kan begge parter 
eskalere den til et krav inden for 20 dage. På 
dette tidspunkt involveres PayPal direkte 
og træffer en beslutning ved hjælp af de 
oplysninger, der er indsendt.

Chargeback

Kunden kan bede sin kortudsteder om 
at tilbageføre pengene – det  kaldes en 
chargeback. Her beder kunden sin bank om 
en tilbagebetaling og involverer ikke sælgeren 
direkte.

Tvist

Hvis en kunde har betalt for en vare, men ikke 
har modtaget den eller har modtaget en vare, 
der afviger væsentligt fra beskrivelsen, kan 
kunden oprette en tvist i Løsningscentret. 
Oftest opstår disse problemer pga. simple 
misforståelser eller menneskelige fejl.



Brug disse tips til at undgå 
tvister og minimere tab:

Varen er ikke modtaget1

Angiv realistiske leveringsdatoer 
Hvis kunderne får en realistisk leveringsdato, kan 
du undgå, at de opretter en chargeback eller en 
tvist i utide.

Send varerne, så de kan spores på 
nettet
Almindelige forsendelseskvitteringer viser kun, at 
varen er afsendt. Vi anbefaler derfor, at du bruger 
et fragtfirma, der tilbyder sporing på nettet. På den 
måde kan du nemmere bekræfte, at varerne er 
leveret.

Hvis det samlede salg er på 5.000 kr. eller mere, 
bør du tilkøbe bevis for udlevering af pakken. Den 
sikrer, at din kunde modtager bestillingen, og den 
lille ekstraudgift er godt givet ud.

Bestil forsendelsesforsikring
Der er mange ting, der kan gå galt undervejs. Derfor er det vigtigt at købe en 
forsendelsesforsikring for de varer, der er skrøbelige eller dyre.

Forsendelsesforsikringen tjener to formål:

• Den sikrer varen, hvis den bliver væk eller beskadiges.

• Den giver sporingsoplysninger og leveringsbekræftelse. På den måde kan 
kunden se, at bestillingen er på vej, og du får besked, når pakken er leveret.

Hvis der opstår et problem med forsendelsen, skal du oprette et 
forsikringskrav over for fragtfirmaet. Vær opmærksom på, at du, din kunde 
eller fragtfirmaet kan anmelde et krav. Kontakt fragtfirmaet for at få en 
vejledning i, hvordan du eskalerer sagen til et krav.



Vær opmærksom på undtagelser i forsikringen

Pakketypen, den deklarerede værdi og/eller fragtfirmaet kan 
begrænse ansvaret for tab eller skade. Tal med fragtfirmaet for 
at sikre dig, at du har den rette dækning.

Vent med at sende bestillinger med høj risiko

Vær forsigtig, når du sender varer med levering næste dag. 
Bedragere beder ofte om levering den følgende dag, så de kan 
videresælge de dyre varer så hurtigt som muligt. Vi anbefaler 
derfor, at du udsætter forsendelsen 24 til 48 timer ved dyre og 
efterspurgte varer (især når du sender til udlandet).

Brug dit eget fragtfirma

Brug ikke kundens fragtfirma, når du sender bestillinger. 
Bedragere omdirigerer ofte pakker til andre adresser efter 
leveringen, og så dækker sælgerbeskyttelsen ikke.

Vær forsigtig, når du vælger eller fungerer som 
drop shipper

Du er ansvarlig for at levere kundens bestilling, og du skal 
derfor vælge en anerkendt drop shipper for at undgå tab. 
Vær opmærksom på drop shippere i højrisikolande. Hvis du 
selv er drop shipper, skal du have en kontrolprocedure for alle 
forhandlere. Den bør omfatte lagerstyring og produktgarantier. 
Det sikrer, at varerne er på lager, og at du leverer varer af høj 
kvalitet.

Vær hurtig til at tilbagebetale penge, og giv 
kunderne besked, når varen ikke er på lager

Hvis en vare ikke er på lager, skal du opdatere din oversigt, så 
kunderne kan se, at varen er udsolgt. Angiv en anslået dato for, 
hvornår varen vil være på lager igen, eller angiv klart og tydeligt, 
at når kunden vælger en vare, der ikke er på lager, svarer det til 
at forudbestille en vare.



Varen afviger væsentligt 
fra beskrivelsen

Uautoriserede betalinger2 3

Sørg for billeder og detaljerede beskrivelser

Tag billeder af varerne fra flere sider. Beskriv dem i nøjagtige 
detaljer, så kunderne ved, hvad de kan forvente, når de handler.

Angiv relevante oplysninger

Oplys tydeligt og nøjagtigt, hvis varerne har eventuelle 
funktionsfejl og kosmetiske skader.

Besvar spørgsmål hurtigt og tydeligt

Hvis du har kendskab til et problem, som kan have betydning 
for kunderne, skal du oplyse dem om det. Hvis du f.eks. ved, at 
leveringerne vil blive forsinkede, skal du oplyse om det. På den 
måde kan kunderne finde svar på deres spørgsmål uden at indlede 
en tvist.

Sørg for, at dit virksomhedsnavn 
tydeligt kan ses på dine fakturaer

Et tydeligt virksomhedsnavn gør, at kunderne kan 
genkende din opkrævning.

Kontakt kunderne, før du sender varen
Kontakt kunderne for at dobbelttjekke alle 
forsendelsesoplysninger.
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