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ATRIMA

CONSULTING AB
IT/DATA & KAMERAÖVERVAKNING

Köpvillkor
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen, och företag Köplagen.
Beställning
Alla beställningar sker via personlig kontakt per telefon eller e-post (info@atrima.net).
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet
genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på
annat sätt som medför att ATRIMA Consulting AB lider ekonomisk eller annan skada
polisanmäles. Efter lagd beställning blir du kontaktad av oss. Du får då bekräfta din beställning
och dina adressuppgifter. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.
Leverans
Alla leveranser sker personligen. Leverans sker endast inom Närke i fall ej annat avtalats.
Kund äger, fram till den punkt då vi har tagit hem varan från vår leverantör, rätt att utan kostnad
för denne annat än prisskillnad på vara förändra sin order. Avbeställning av order är möjlig utan
kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. ATRIMA Consulting AB äger
motsvarande rätt att annullera en beställning.
Garantier
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med
undantag för förbrukningsartiklar såsom bläckpatroner. I fall en tillverkare/leverantör
tillhandahåller längre garantitid än ett år omfattas givetvis varan av denna garantitid. De flesta
produkter som säljs av ATRIMA Consulting AB märks, denna märkning ska sitta kvar och är
mycket viktig i händelse av garantianspråk. Teknisk support lämnas i 1 år från fakturadatum enligt
nedanstående regler. Teknisk support lämnas på produkter var för sig. Det lämnas inte support på
fel som kan bero på komponenter eller mjukvara ej sålda av oss. Köper dock kund en fullständig,
färdigmonterad/installerad dator ses detta som en enhet och det tillhandahålles support på hela
enheten. ATRIMA Consulting AB kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller
programvara.
Force majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut,
uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar
händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt
utfästelser från ATRIMA Consulting AB, som gör att ATRIMA Consulting AB ej kan hålla nämnda
avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att ATRIMA Consulting AB befrias från sina förpliktelser att
fullgöra nämnda avtal.
Tvist
Eventuell tvist avgöres i domstol.
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