Villkor vid köp av varor från Cessohiss Förlag
Sammanfattat vad som gäller när du handlar från Cessohiss Förlag finns på den här sidan.
Vänligen släng ett öga på raderna nedan.
Vill du köpa fler böcker än 5 lämnas rabatt på ditt köp!! Hör av dig via mail på:
cessohiss@gmail.com. Berätta vilka böcker du är intresserad av att köpa och hur många, så
återkommer vi om vilka priser som gäller för ditt köp och hur du betalar.
Vi tillämpar "Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler", hela lagtexten hittar du här
på länken:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-o
m-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59
Integritetspolicy:
De personuppgifter du lämnar är helt nödvändiga för att behandla din beställning av böcker,
däremot vansinnigt onödiga att lämna vidare till tredje part, därför gör vi inte heller det.

Ångerrätt / Återbetalning / Avbryta köp
Du får ångra köpet av din bok. Ångerfristen är 14 dagar vilka börjar löpa ut den dagen du mottar
varan.
Var bok måste hållas i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men
naturligtvis försiktigt bekanta dig med den och snoka lite i den. Om boken skadas eller kommer
bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
Försändelser till dig som kund skickas från Cessohiss Förlag inom Sverige med Postnord som
brev upp till 1 kg.
Vill du returnera böcker står du själv för fraktkostnaden.
Om du vill avbryta ditt köp kontaktar du oss så snart som möjligt på cessohiss@gmail.com. Har
varan redan hunnit skickas står du som köpare för fraktkostnaderna vid returen, samt åtar dig
att skicka tillbaka varorna inom 14 dagar från det att du mottagit dom. Böcker som ej returnerats
inom tidsramen kommer inte återbetalas.
Retunerade böcker och avbrutna köp återbetalas inom 30 dagar efter att böckerna kommit
tillbaka till Cessohiss Förlag.
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Varor returneras till:
Cessohiss Förlag
Björnbacken 16
415 16 Göteborg
Försändelsen med skador som uppstått för att varan varit för dåligt emballerad debiteras
avsändaren.
Skador som uppstått under Postnords hantering trots tillräcklig emballering reklameras hos
Postnord.
Länk till Postnord: http://www.postnord.se/kundservice/reklamera
Kontaktuppgifter
Cessohiss Förlag
Hans Nylén
Björnbacken 16
415 16 Göteborg
Tel: +46 70 475 05 63
Epost: cessohiss@gmail.com
Godkänd för F-skatt.
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