Personvernerklæring
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted,
telefonnummer, e-postadresse etc.
Opplysninger vi samler inn om din bruk av BabyVac Ordre .
Personopplysningsansvarlig er DR.DOBOHELSERÅD ENK (BPO). De personopplysninger du gir til oss
brukes for at vi skal kunne fullføre våre ærende mot deg, gi deg god service. Dine
personopplysningner kan brukes/behandles kun for å utgjøre bestilling.
Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle
bestilligene dine .

Angrerett
Angrerett gjelder for ordre med totalverdi over 300 kroner (inklusive fraktkostnader) per salg for
privat person .

Uavhentede pakker
Ikke hentede varer returneres til oss. For alle pakker som ikke hentes ut innen 14 dager forbeholder
vi oss retten å returnere varen uten å meddele deg om dette nærmere.

Force Majeure
Hendelser som krig, naturkatastrofer, stridigheter i arbeidsmarkedet,
streik, myndighetsbeslutninger, uteblivne leveranser fra underleverandører, fordyrende
omstendigheter samt likverdige hendelser utenfor Moveart Dobo-Vladar ENK kontroll, som ikke
kunnet forutses, skal henføras til Force Majeure. Dette innebærer at Moveart Dobo-Vladar ENK
befris fran sine forpliktelser til å fullføre inngåtte avtaler.

Levering
Leveringstiden angis i handlevognen under respektive fraktmåte. Om en vare har avvikende
leveringstid står det angitt ved respektive vare og vi informerer også om angitt leveringstid
( 14
dager) ikke kan oppfylles. Om vi ikke levererer innen angitt tid har du rett til å avbryte ditt kjøp. Ved
større kampanjer kan leveringstiden bli noe lengre.

Priser og betaling
Hver vare angis med pris inklusive moms. I handlevognen kan man se den totale prisen inklusive alle
avgifter, moms, frakt og betaling. Betalingsvilkår finnes angitt i handlevognen avhengig av valgt
betalingsmåte. Pakken sendes vi post og faktura sendes via e-post etter at hele kjøpesum er bokført
på kontoen vår

TILBUD-produkter
For produkter som selges på TILBUD(rød pris) gjelder hverken bytte- eller returrett. Derimot kan du
selvsagt reklamere på produktet.

Reklamasjon
Eventuelle reklamasjoner skal alltid rettes til den nettbutikken som utførte jobben. Husk at vi
har behov for kvitteringen på kjøpet ved eventuell reklamasjon. Du er skyldig i å holde varen i
like god stand som når du fikk den. Du kan ikke bruke den, men naturligvis forsiktig
undersøka den. Om varen blir skadd eller blir borte på grunn av at du er uvøren mister du
reklamasjon.

Returer
Returner produktet i samme stand som du mottok den.

Aldersgrense
For å handle på babyvac.no må du være minst 18 år gammel.

