Köp- och leveransvillkor
Leveransvillkor
Normal leveranstid är cirka 1-3 dagar. Under högsäsong kan det ta längre tid.
Vi skickar beställningar med Postnord. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut
ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets
hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.
Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 100 kr för vårt arbete med
hantering av varorna
För våra internationella kunder, tillämpas frakt enligt postens gällande tabeller.
Kunden begär att betala ordern som FÖRSKOTTSBETALNING. Vi arbetar sedan ut kostnaden för frakt och återkommer till KUNDEN med den totala kostnaden. Obs. vi har ingen fri frakt till Europa utan alla paket sändes mot gällande taxa.
Ångerrätt/Reklamation
Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan
att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej
vid specialbeställda varor). Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Gäller inte vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.
Kontakta oss innan du skickar tillbaka via mail.
RETURPOLICY
Var vänlig och kontakta frollsmini.se innan du returnerar några artiklar.
Du kan returnera produkten inom 30 dagar från leverans. Produkten måste vara i nyskick. Om produkten är förstörd eller använd, kommer ingen återbetalning ske. Se till att bifoga kontaktinformation när du returnerar en produkt och ange spårningsnummer samt en kort beskrivning av vad ärendet gäller.
frollsmini.se föreslår att du får ett kvitto och ett paket-ID för returen från leveransservice eftersom det gör det lättare att spåra paketet om det skulle behövas. frollsmini.se kommer att göra en återbetalning om det är en giltig retur. Om du har betalat via faktura behöver vi ett bankkontonummer så att vi kan
överföra pengarna. Det enklaste är om du skickar bankkontonumret till oss via e-post.
Returfrakt
För att kunna returnera din produkt behöver vi ett ett kvitto eller inköpsbevis. Var vänlig och skicka inte tillbaka produkten till tillverkaren. Skicka istället
din produkt till: frollsmini.se, Höör, 243 95, Vipvägen 4, Sweden
Du måste betala för dina egna fraktkostnader för produkter som du returnerar. Fraktkostnader återbetalas inte. Om du får en återbetalning, kommer kostnaden för returfrakten dras av från återbetalningen. Hur lång tid det tar innan du får en ny produkt beror på var du bor.
Om du skickar en artikel som är värd mer än 700 kr kan det vara en god idé att använda en leveransservice som går att spåra eller köpa en fraktförsäkring. Vi
kan inte garantera att vi kommer att få varan som du returnerar.
Reavaror bytes ej.
Betalningsalternativ
Faktura endast för företag. När du betalar via faktura betalar du alltid efter att du fått hem dina varor.
Få alltid hem varan innan du betalar. Betalningstid - alltid 14 dagar
Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %.
- Paypal Du betalar till titti.andell@telia.com
- Postförskott Du handlar mot traditionellt postförskott och betalar när du hämtar varorna.
- Förskottsbetalning via Swish Du betalar in pengar i förväg på vårt telefonnummer via Swish. Efter att du skickat din order i kassan får du information på
skärmen samt via E-post hur du går tillväga. (Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning)
Minimiorder Minimiorder är 150 kr inklusive moms exklusive frakt.
Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) och enligt GDPR. Vi hanterat detta endast för att ta
emot din betalning och för att kunna skicka varan till dig.
SMS-utskick
Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.
One.com
Vår butik sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras
hos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.
TREDJEPARTSTJÄNSTER
I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att
de ska kunna leverera sina tjänster till oss. Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar och betalningstransaktionen, har sina egna
integritetspolicys för den information som vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer,
rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information. Tänk också på
att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Det innebär att om du väljer att gå vidare
med en transaktion som involverar en tredje part, kan din information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller
sina anläggningar. När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna
Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.
Tvist
Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med oss. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Kontakta oss
Frolls Miniatures /070-7153932 /mini@frollsmini.se /
Frolls Miniatures är en hemsida för våra workshops och för försäljning av OOAK produkter som är tillverkade av oss eller andra verksamma miniatyrister.
Vårt dockskåp och andra händelser kan du följa på https:// tittisekeborg.blogspot.com

