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Handelsbetingelser  

Du bedes venligst læse nærværende Handelsbetingelser igennem, før du afgiver din bestilling på 

køb, da Handelsbetingelserne er gældende for det elektroniske gavekort. 

 

Gavekort til Strøm fra nef Strøm 

Et gavekort til strøm fra nef Strøm A/S er et elektronisk gavekort, som kan bruges til at fratrække et 

beløb fra gavekortsmodtagerens elregning hos nef Strøm. 

 Gavekortet kan kun bruges hos nef Strøm. 

 Minimumsbeløbet for ét gavekort er kr. 250. 

 Indløsning af gavekortet forudsætter, at modtager af gavekortet er kunde i nef Strøm. Er 

modtager ikke allerede kunde i nef Strøm, vil modtager blive tilmeldt som strømkunde ved 

indløsning af gavekortet. 

 Gavekortet kan ikke bruges i kombination med andre tilbudskampagner. 

 Gavekortet har en gyldighed på 3 år, og skal derfor senest indløses d. 5. januar 2026. 

 Gavekortet kan indløses til kontanter, hvis dette ønskes. 

 

Gavekortet udbydes af: 

nef Strøm A/S 

Tårupstrandvej 15 

5300 Kerteminde 

Tlf. 63 32 11 00 

CVR nr. 20843187 

E-mail: nef@nef.dk 

 

Bestilling 

Bestilling foretages på nef.dk/stroemgavekort. Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i 

forbindelse med din bestilling, er du velkommen til at kontakte nef på tlf. 63 32 11 00, som derefter 

vil hjælpe dig. 

 

Betaling 

Hvis du vil betale med MobilePay 

 Send din betaling til nef til dette nummer: 221205 
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 Husk at angive dit navn og skriv ”strømgavekort” ved betaling. 

 Snarest efter betaling, modtager du gavekortet samt nærværende handelsbetingelser i din e-

mail indbakke. Tjek evt. spam-indbakken, hvis ikke du kan finde gavekortet i din indbakke.  

 Ved bestilling og betaling mandag til og med torsdag, vil du modtage gavekortet i din e-mail 

indbakke inden for 24 timer. 

 Ved bestilling og betaling fredag eller i løbet af en weekend, vil du modtage gavekortet i din 

e-mail indbakke den førstkommende hverdag. 

 Ved bestilling og betaling fra d. 22. december 2022 til og med d. 31. december 2022, vil du 

modtage gavekortet i din e-mail indbakke den førstkommende hverdag i det nye år, 2023.   

 

Hvis du vil betale kontant 

 Kom forbi nef på Tårupstrandvej 15 i Kerteminde. Her får du også udleveret gavekortet i 

print. Vores åbningstider er mandag til torsdag kl. 8.00-16.00 og fredag kl. 8.00-15.00. Vi 

holder lukket alle weekender samt mellem jul og nytår. 

 

Kvittering  

Hvis du betaler med MobilePay 

 Kvitteringen, som du modtager efter betaling over MobilePay vil fungere som kvittering for 

betaling af gavekortet. 

 

Hvis du betaler kontant hos nef på Tårupstrandvej 15 i Kerteminde 

 Du vil sammen med gavekortet modtage kvittering for betaling af gavekortet. 

 

Fortrydelsesret  

 Du har som bestiller af gavekortet 14 dages fortrydelsesret fra den dag du modtager 

gavekortet, med mindre at gavemodtager allerede har aktiveret gavekortet. Fortryder du dit 

køb, skal du inden de 14 dages udløb kontakte nef enten via mail nef@nef.dk eller på tlf. 63 

32 11 00.  

 Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du inden for 30 dage få den fulde købesum tilbage 

efter vi har modtaget din henvendelse. Ved henvendelse bedes du anføre dit fulde navn samt 

din unikke kode på dit gavekort. Pengene vil blive indsat på din konto. Reg. og konto nr. 

bedes derfor også oplyst i mailen. 
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Aktivering af gavekortet 

 Gavekortmodtager kan aktivere gavekortet, ved at kontakte nef på tlf. 63 32 11 00.  

 Gavekortmodtager kan også aktivere gavekortet hos nef på Tårupstrandvej 15 i Kerteminde 

inden for vores åbningstider, som er mandag til torsdag kl. 8.00-16.00 og fredag kl. 8.00-

15.00. Vi holder lukket alle weekender samt mellem jul og nytår. 

 Ved aktivering af gavekortet, skal gavekortmodtager angive sit fulde navn samt den unikke 

kode på gavekortet. 

 Ved aktivering af gavekortet vil gavekortmodtager blive tilmeldt som strømkunde i nef 

Strøm. For at blive tilmeldt som kunde vil gavekortmodtager derfor blive spurgt ind til 

oplysninger om adresse, kontaktdetaljer samt CPR nummer. Du kan til enhver tid læse om 

vores behandling af persondata på https://nef.dk/kundeservice/persondata/.  

 

Persondatapolitik 

 Alle persondata indtastet i forbindelse med bestilling af gavekortet vil blive slettet i det 

øjeblik at gavekortmodtager aktiverer gavekortet. 

 Gøres der brug af fortrydelsesretten, vil alle persondata indtastet i forbindelse med 

bestillingen blive slettet indenfor 30 dage. 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt på tlf. nr. eller e-mail 63 32 11 00 / 

nef@nef.dk.  

 

Ikrafttræden 

Disse handelsbetingelser gælder fra og med den 21. november 2022. 
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