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REMEMBER EVERYONE DEPLOYED

Köp- och leveransvillkor
Dessa köp- och leveransvillkor gäller för köp av produkter på escapismgear.se
för leveranser inom Sverige. escapismgear.se ägs och drivs av Escapism Gear AB
(org. nr. 559167-8189), Körsbärsvägen 7, 114 23 Stockholm

Köp- och leveransvillkor
I priserna ingår moms med 25 procent. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra våra priser på motsvarande sätt. Priserna kan ändras av omständigheter som EscapismGear.se inte råder över, t.ex. väsentligt ändrade
råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning, lagerhållning hos våra
leverantörer samt eventuella stavfel och ändringar.

Beställning & Betalning
escapismgear.se har öppet dygnet runt och du kan nästan alltid handla - undantagen är om vi tillfälligt stänger
escapismgear.se för underhåll eller oförutsedda händelser såsom driftstörningar eller liknande. Beställningar kan
bara göras när escapismgear.se är tillgänglig.
Du måste vara minst 18 år för att handla på escapismgear.se – om du ännu inte fyllt 18 år kan du ändå köpa
produkter om du har fått tillåtelse av din förälder eller vårdnadshavare och/eller på annat sätt har juridisk rätt
att göra köp.
Du väljer de produkter som du vill köpa och lägger dem i “varukorgen”. Du kan ändra innehåll i varukorgen
ända fram till beställningstillfället och du kan under tiden när som helst kontrollera innehållet i korgen samt vad
produkterna kostar. Eventuella extra kostnader som exempelvis frakt räknas ut efter hand som du gör produktval. När du är klar att beställa klickar du på “kassan”.
Här väljer du “leveransalternativ” och därefter ditt namn, din adress och övriga kontaktuppgifter. Du är skyldig
att lämna korrekt adressför leverans av produkterna. Om den adress som du har lämnat inte kan bekräftas förbehåller vi oss rätten att hålla inne leveransen och annullera beställningen.
När allt är klart och korrekt skickas du vidare till “betalningsmetod” där Klarna erbjuder ett flertal alternativ. Du
kan alltid ändra innehållet i din varukorg fram till dess att du ska bekräfta ditt köp genom att trycka på “slutför
köp” – då går din beställning vidare till Klarna och kan inte längre ändras.
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Betalningsalternativ

I samarbete med Klarna erbjuder escapismgear.se dig nu flera alternativ än någonsin för att genomföra ditt köp.
Tillsammans med Klarna kan vi erbjuda en än mer flexibel och säker e-handel. De olika alternativen listas nedan.
För att kunna beställa mot faktura måste du enligt lag ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas
i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Faktura (högsta tillåtna orderbelopp: 10 000 kr)
Känn efter först. Du får alltid dina varor innan du betalar; betalningen har du minst 14 dagar på dig att erlägga.
Du behöver inte lämna ut dina kortuppgifter och har alltid 14 dagars ångerrätt. För fakturan tillkommer heller
inga extra avgifter.
Konto
Få hem varorna innan du betalar och betala i din egen takt. Alla köp på ett Klarna konto betyder en enda
faktura, oavsett antal beställningar och inköpsställen.
Kort
Escapismgear.se välkomnar Visa och MasterCard för kortbetalningar. Vi hanterar kortbetalningarna i samarbete
med Klarna och följer distansköplagen. Det tillkommer inga extra eller dolda avgifter när du betalar med kort
hos oss. Vid eventuell retur återbetalas beloppet direkt till kortet som använts vid köptillfället.
Klarna Direkt
BankID gör köpet lika säkert som snabbt. Pengarna dras direkt från ditt bankkonto och vi behandlar din
order omedelbart.
Delbetalning
En annan möjlighet är den klassiska delbetalningen; dela upp din betalning på 6, 12, 24 eller 36 månader.
Även om uppläggnings- och administrativa avgifter tillkommer, så överstiger årsräntan aldrig 10 procent.
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Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din beställning.
Var noga med att spara orderbekräftelsen så att du har den tillhands vid eventuell kontakt med kundtjänst.

Leveransinformation

Order som överstiger 500 kr är fraktfri. För order på eller upp till 499 kr tillkommer en fraktkostnad om 55 kr per
beställning. Detta gäller endast i Sverige – utanför rikets gränser tillämpas andra fraktpriser (beroende på bl.a. antal, vikt och destination). PostNord sköter leveransen av varorna till dig, normal leveranstid är 1-3 dagar (ej helg).
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Ångerrätt

Du har rätt att returnera beställda felfria varor. Meddelande om detta skall företrädesvis lämnas till vår Kundtjänst
omedelbart vid varans mottagande, dock senast inom 14 dagar från leverans.
Meddelandet skickas via e-post till kundservice@escapismgear.se.
Returadress:
Escapism Gear AB C/o. SI TECH AB
Tuntorp 154
454 93 Brastad
Meddelandet skall innehålla följande information;
1) Ordernummer
2) Fakturanummer
3) Artikelnummer samt namn på returnerade varor.
Returnera varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna, fram och baksida) till adressen ovan.
Glöm inte att fylla i orsaken till returen på fakturans baksida. De returnerade varorna skall vara i oanvänt och
oskadat skick i originalförpackning och du måste själv bekosta returporto. Postförskott/efterkrav accepteras ej.

Reklamation & Returer

Vi garanterar att beställda varor är felfria vid leveransen. Skulle du trots detta få en defekt eller felaktig vara
måste du meddela kundtjänst inom skälig tid - ju förr, desto bättre.
Meddelandet skall ske via e-post till kundservice@escapismgear.se och innehålla följande information:
1) Ordernummer
2) Fakturanummer
3) Artikelnummer samt namn på de varor som önskas returneras/reklameras.
• Vi tar emot felanmälan och sänder dig en förfrankerad returetikett.
• Varan/varorna som skall returneras skickas tillsammans med full dokumentation (faktura/fakturakopia samt
skade- eller felanmälan/skäl till retur). Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad som nu angivits.
Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad, där står ditt returkollinummer. Detta nummer används alltid
vid eventuella reklamationer på PostNord.
• Den felaktiga varan skall vara i oanvänt och oskadat skick i originalförpackning (plombering eller skyddsplast
får inte vara bruten. När varan är oss tillhanda skickar vi en felfri/korrekt vara.
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Återbetalning

Som kund har du rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 dagar från den dag då vi mottagit
meddelandet. Escapism Gear AB kan dröja med återbetalning om varan inte inkommit i retur. Kan du som kund
bevisa att varan är återsänd (genom att uppvisa kvitto) sker återbetalning utan onödigt dröjsmål.
Vi förbinder oss att, inom 14 dagar från mottaget meddelande om ånger, återbetala samtliga kostnader (utom
returfrakt). Detta sker på samma sätt som betalningen gjordes från början. Önskas annan lösning för återbetalning
måste du som kund meddela detta till vår Kundtjänst. Inga övriga avgifter belastas konsumenten vid en
återbetalning.

Lagval

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att varan
var felaktig vid leveranstillfället. Vänta inte med att påtala felet, meddela vår Kundtjänst så fort som möjligt.
Eventuell tvist ska lösas av antingen ARN i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
Escapismgear.se följer deras rekommendationer. Adresser och hemsidor enligt nedan.
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
ARN hemsida | EU ODR

Force Majeure

Escapismgear.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar
eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet,
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller
olyckshändelse av större omfattning.
I Force Majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i
indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden.
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