Rochette Promotion AB vänder sig till företag och organisationer. Moms och frakt
tillkommer på alla priser.
Betalningsvillkor 30 dagar netto efter godkänd kreditprövning. Dröjsmålsränta
debiteras med 12% från förfallodagen. En avgift på 60,00 kr debiteras vid
betalningspåminnelse. Vi förbehåller oss äganderätten för levererade varor tills full
betalning skett.
Priser Priserna gäller tills vidare, Rochette Promotion förbehåller sig rätten att ändra
priser i webshopparna vid prishöjningar samt med reservation för stora
valutaförändringar eller andra händelser utanför vår kontroll. En sammanställning på
samtliga priser får ni i slutlig orderbekräftelse från oss. Oﬀerter gäller i 30 dagar.
Moms och frakt tillkommer på angivna priser.
Mängdrabatter Eventuella mängdrabatter syns i den slutgiltiga orderbekräftelsen som
kommer via e-post efter du har erhållit din sammanställning.
Märkning Kostnader för märkning syns också i slutgiltiga orderbekräftelsen (ej i
sammanställningen).
Ordererkännande Ni får alltid ett ordererkännande per e-post efter det att order har
registrerats. Korrektur för godkännande skickas via e-post innan märkning sker.
Prover Vill ni beställa ett prov för påseende så gå det bra. Prover faktureras i samband
med leverans men krediteras vid retur inom 10 dagar.
Leveransvillkor Normal leveranstid är cirka två - tre veckor, för varor med tryck/
märkning, efter det att vi erhållit fullgott tryckunderlag och korrektur är godkänt. Varor
utan tryck/märkning levereras omgående. Vid eventuell expressleverans tillkommer
extra kostnader. Vi reserverar oss för force majeure eller andra händelser som vi inte kan
påverka som kan fördröja eller förändra leveransen.
Returer Ingen returrätt på artiklar med märkning. Prover som returneras skall ligga
packad i originalförpackning snyggt och prydligt. Självklart i oanvänt skick, i annat fall
återsänds de och faktureras.
Övrigt Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella felaktigheter vid uppdatering
av hemsidan/webshopen.
Integritetspolicy
För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer
om det på sidan INTEGRITETSPOLICY.
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