| Köp- & Leveransvillkor
Priser
Alla priser gäller så länge offerten gäller om inget annat står. Jag reserverar mig för leverans och faktura +/-10% mot order, inmatningsfel,
prisändringar från mina leverantörer eller force majeure. Alla priser är exklusive moms (25%).

Frakt
Frakt tillkommer på de flesta produkter om inget annat har avtalats. Jag påtar mig inget ansvar för ev. extrakostnader som kan uppstå vid
försenad eller utebliven leverans. Skador eller förseningar orsakad av fraktleverantören åtar jag inget ansvar för. Ev. dubbelbeställning
vid dessa fall debiteras er som kund.

Milersättning
Vid eventuell bilkörning tillkommer milersättning med 25 kr/mil. Detta gäller för ex. montering, IT-konsultarbete på plats etc.

Betalningsvillkor
Betalning ska ske inom 10 dagar, om inget annat avtalats. Vid betalning efter fakturadatum debiteras en påminnelseavgift på 250 kr samt
dröjsmålsränta med 12%. Vid obetalda fakturor med påminnelseavgift säljs fakturan till BillMate AB. En administrativ avgift á 25 kr
tillkommer på order under 1000 kr (netto). Anmärkningar ej gjorda skriftligen inom 5 arbetsdagar efter fakturadatum godkännes ej.
I vissa fall kan faktura överlåtas till BillMate AB direkt, då tillkommer en administrativ avgift á 25 kr oavsett ordervärde.

Timersättning / Originalarbete
Vid originalarbete, konsultarbete, montering av ex. skyltar, dekor etc. tillkommer en kostnad á 595 kr per timme.
Faktureras per påbörjad halvtimme.

Korrektur
Vid beställning av Reklam, Trycksaker, Kläder med tryck mm. får du alltid ett korrektur via e-post eller annat vis. Detta måste
godkännas för att produktion ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt via e-post till

kontakt@webb-reklam.se

Över/under leveranser
Vissa tryckprodukter kan över eller under levereras med 5-10 % vilket måste accepteras. Detta beror på att de snabba tryckmaskinerna
som de flesta av mina leverantörerna använder sig av idag kan vara svåra att stoppa på det exakta styck eller kilo-antalet. Därför förbehåller jag mig rätten att fakturera/kreditera för de över-/underlevererade varorna.

Leveranstider & Villkor
Standardtid är ca 2 veckor på trycksaker och kläder, om inget annat anges. Vissa produkter kan levereras snabbare mot pristillägg, s.k.
expressleverans. Pristilläggets storlek beror på produkttyp. Din begäran om expressleverans måste bekräftas av mig innan löftet gäller.
Leveranstid gäller alltid från godkänt korrektur. Jag tar inte något ansvar för logistikombudets leveranstider, så ha alltid lite framförhållning.

Egna produkter
Vid ex. tryck på privata kläder och/eller andra produkter tar varken mina leverantörer eller jag något ansvar om något skulle gå fel.
Egna produkter ersätts aldrig eller kompenseras för.

Produkter / Färger
Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild. Därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga
produkten. Vid specialfärgning av produkter reserverar jag mig för en färgdifferens på 5-10% på angiven PMS/CMYK-färg.

Bytesrätt & Ånger
Bearbetade/Skräddarsydda/Specialbeställda artiklar byts eller återköps ej.

Copyright
HS Consulting, Webb- & Reklambyrå, äger upphovsrätten på layoutförslag/korrektur fram tills dess att slutfaktura är betald.
Korrektur får ej utan medgivande användas som idé, offertunderlag, eller på annat sätt delges tredje part.

Fasta priser, allmänna villkor samt villkor för webbutveckling
www.webb-reklam.se/om/priser-villkor

Allmänna villkor för webbhotell och/eller domän, samt villkor för uppsägning av webbhotell och/eller domän.
www.hswebb.se
Företagspolicys

Företagets Integritetspolicy

www.webb-reklam.se/om/

www.hsconsulting.se/integritetspolicy/

