Datum då villkoret skrevs:
11 maj 2011

KÖPVILLKOR för ”Bland töntar och tysta gestalter” (större upplagor)
Jag som skickar in denna beställning går med på att köpa boken enligt följande priser och villkor:
Antal

Kostnad (per bok)

25 - 99:
100 - 199:
200+:

43.08 SEK *
34.87 SEK *
29.75 SEK *

* Porto tillkommer enligt tryckeriets priser. Exempel: 0-5 kg = 90 kr.

Leveranstid
Leveranstiden varierar beroende på antalet böcker som beställs. Större beställningar görs via
tryckeriet och kan ta upp till två-tre veckor. Beställare av boken bör vara medveten om att
leveranstiden kan variera. Kontakta Hanna Olsson för individuell info om din leveranstid
(shop@tystagestalter.se)
Betalningssätt
Betalning sker helst via Internetbank och alltid in på mitt (Hanna Olssons) separata kapitalkonto som
är avsett endast för projektet. I individuella uppgörelser kan betalning ske kontant (skriv då i
kommentarsfältet i beställningsformuläret). ”Fakturan” (som jag kallar ”Inbetalning” då jag är
privatperson) kommer antingen med vanlig post eller via e-post (välj i formuläret). Vid vanlig post
tillkommer en avgift på 20 kr som går till projektet (kuvert, porto mm). Denna avgift är också till för
att e-fakturor bör prioriteras ur miljösynpunkt!
Ångerrätt
Till dess att du fått bekräftat per e-post att din beställning har skickats för boktryck så kan du ångra
ditt köp. Efter det blir det svårare eftersom att tryckeriet har säte i Tyskland och det blir kostnader
för projektet att trycka böcker som ångrats. Detta görs upp individuellt med Hanna Olsson, kontakta
e-postadressen shop@tystagestalter.se.
Retur/reklamation
Om boken har skador som inte du som kund åstadkommit, ordnar vi upp detta individuellt. Kontakta
mailen shop@tystagestalter.se.
Kopieringsrätt
Kopieringsrätt har du som köpt ett större antal böcker till din skola/ditt företag/din organisation.
Dock gäller detta endast på din skola/ditt företag/din organisation. Kopieringsrätt för
skolor/företag/organisationer som inte har köpt böcker har ett separat pris, se hemsidan under
”Shop”.
Beställningar som görs på tystagestalter.se är alltså bindande tills dess att du (beställaren) skriftligen
via mail ångrar dig innan boken beställts för tryck/skickats från hemmalagret.

