swehealth
Priser
Samtliga priser är inkl moms (25%)

Allmänt
Om du är under 18 år måste din målsman godkänna beställningen.För privatkonsumenter gäller
konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.
Swehealth reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och fel skrivning på hemsidan , exempelvis
fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade
priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager.
Swehealth har då rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när
som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Swehealth att
meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Swehealth
fortsätter med ordern.
All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte
garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

Ångerrätt / Retur:
OBS Vid Retur, Viktigt att kontakta oss innan du returnerar varan
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt
nämnda lag
endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej
vara använd.
Om det skulle vara något problem med din beställning eller produkt ska du kontakta oss på kundtjänst.
Om du har köpt fel vara eller av annat skäl inte är nöjd, betalas pengarna tillbaka (minus fraktkostnader)
när vi mottagit den returnerade varan.

Leverans och transport
I frakten man betalar ingår till närmaste utlämningsställe, är det större och tyngre varor körs det ut till
dörren. Behöver man hjälp med
IN / UPPBÄRNING av ordern så måste man kontakta fraktbolaget.
Varor som inte finns i lager meddelar SweHealth via mail
För försändelser som ej hämtats ut varpå paketet går i retur , har SweHealth rätt att debitera kund en avgift
på 300kr
för att täcka kostnader för transport och administration.

Falska beställningar:
Alla falska order polisanmäles. För att minimera risken för falska order loggar vi IP adress samt ISP vid varje
order.

Force majeure:
SweHealth är inte ansvarig för försenad prestation orsakad av omständigheter utanför SweHealths rimliga
kontroll
och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är - utan
att utgöra
fullständig förteckning - strejk, terroristdåd,tekniska problem,eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack,krig,
leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning
eller naturkatastrof. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd

och andra påföljder.

