Amok Geilo AS Org nr 996611884
Salgsbetingelser ved kjøp i nettbutikk.
Kjøp, fraktkostnad, retur av varer
Ved kjøp over Kr 1000,- sendes varen/e innen Norge (eks Svalbard)
uten øvrig fraktkostnad. Ved kjøp under Kr 1000,- påløper fraktkostnad
på Kr 80,-(eks Svalbard). For Svalbard blir det egne satser.
Vi sender pakker med sporingsnr via Posten eller Postnord. Vi forsøker å sende
sporingsnummer til Deg via epost straks pakken er avsendt. Skulle dette ikke
skje, ber vi Deg kontakte oss for å få oppgitt dette. Varen/e kan også
hentes i butikk uten ekstra kostnad. Varen/e må da avhentes inne 3 virkedager.
Ved pakker som ikke blir avhentet innen frist, blir Du som kunde belastet med
Kr 300,-.
Alle transaksjoner forgår gjennom Nets kortbetaling. Vi sender ikke i oppkrav.
Du har 14 dagers angrefrist jfr Lov om angrerett § 21. Varen/e må være oss i hende
innen denne fristen. Varen/e må være ubrukt, uten skader og ha alle merkelapper festet på
opprinnelig sted. Skulle varen/e lukte sterkt av parfyme, røyk el., vil ikke retur bli godkjent.
Du som kunde er ansvarlig for at varen kommer frem til oss. Forsendelser
som kan spores elektronisk er derfor å anbefale. Du er selv ansvarlig for kostnadene ved evt
retur.
Alle varer sjekkes fysisk av oss for evt feil, skader eller mangler før avsendelse. Skulle det
allikevel oppstå reklamasjoner, ber vi Deg kontakte oss pr tlf eller epost. Er reklamasjonen
berettiget, dekker vi returfrakt via Postens satser. Vi vil sende Deg en ny vare så sant vi har denne
tilgjengelig innen 7 dager etter mottatt retur. Hvis ikke dette er mulig, tilbakefører vi beløpet.
Feil bruk, vask eller oppbevaring vil ikke godkjennes som reklamasjon. Skader som oppstår under
frakt må rettes til befrakter ved henting av pakke. Sjekk derfor all emballasje for synlige skader før
utkvittering. Vi står ikke ansvarlig for skader som har oppstått under frakt.

Diverse forbehold
Fargeavvik i forhold til bilder kan forekomme. Dataskjermer, mobiler og nettbrett kan gjøre
sitt til at farger ikke blir korrekt gjengitt.
Vi tar også forbehold om feil i oppgitt antall, størrelser, style og/eller regelrett skrivefeil på vår
nettbutikk.
Angrerettskjema følger vedlagt i ordrebekreftelse som sendes pr epost.

