Köpvillkor
1. Företagsinformation
www.bruketsallservice.se tillhandahålls av Tidaholms Allservice Ekonomiska Förening med
org nummer 769630-1147. Information och bilder på hemsidan ägs av företaget eller
partner och får inte kopieras utan tillåtelse.
2. Priser
Biltvätt samt hjulskifte anges inklusive moms i svenska kronor. I kundvagnen ser man det
totala priset inklusive alla avgifter.
3. Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av
Stripe tillsammans med samarbetspartners.
4. Kortbetalning
Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard, Amex, China Union Pay, Diners, Jcb,
Cartes Bancaires, Discover, Electron och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.
5. Ångerrätt och öppet köp
Som kund har du rätt att ångra ditt köp senast 24 timmar innan avtalad tid.
6. Återbetalning
Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast
inom 30 dagar från den dag då begäran om återbetalning inkommit till oss.
7. Personuppgiftsbehandling
Se vår integritetspolicy på hemsidan.
8. Kontakt
Har du frågor och vill komma i kontakt med oss, mejla: bruketsallservice@outlook.com
9. Cookies
Se vår cookiespolicy på hemsidan.

2021-07-30

Köpvillkor www.bruketsallservice.se

Sida 1 av 2

10. Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof,
allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som
förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse
gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa
förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan
tillämpning denna bestämmelse.
11. Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger företaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp
om inget annat är överenskommet.
12. Klagomål
Eventuella klagomål framförs till: bruketsallservice@outlook.com
eller 072-200 37 05.
13. Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt
dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.
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