Allmänna villkor
På Orange Box AB strävar vi alltid efter att tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån
tillgodose kundernas önskemål.
Nedanstående villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter då du ingår avtal med Orange Box
AB.
Försäljningsvillkor
Försäljningsvillkoren gäller för Orange Box AB (Org nr: 556714–7771), nedan kallad säljare, och
kunden, nedan kallad köpare. Villkoren börjar gälla då köparen ingår avtal med säljaren genom
att göra en beställning av säljaren skriftligen, via e-post och/eller muntligen.
Betalningsvillkor
Beställningar som sker skriftligen, via e-post eller muntligen faktureras med 30 dagars
betalningsvillkor, om inget annat avtalats.
Information om ångerrätt
En översättning, språkgranskning och/eller språkutbildning som beställs av Orange Box AB
utförs specifikt för köparens räkning. På grund av detta gäller inte någon ångerrätt.
Avbokning av föreläsningar
Köparen har rätt att avboka språkutbildning. Avbokningar som sker mindre än 30 dagar före
föreläsningen blir debiterade med 50% av föreläsningens pris. Avbokningar som sker mindre än
3 dagar före föreläsningen debiteras med 75% av föreläsningens pris.
Leverans & lagring
Köparen godkänner att säljaren använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka
information till köparen. Köparen ansvarar själv för att, på ett säkert sätt, lagra de digitala
produkter som levereras via email eller laddas ner via en länk som säljaren tillhandahåller
köparen. Säljaren värnar om köparens personliga integritet och kommer därför inte att spara
produkterna längre än en tidsperiod på 12 månader efter avslutad leverans.
Force Majeure
Vardera part är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om
fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte
kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller
övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga
regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud.
Om omständighet av i ovanstående angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för parternas
respektive prestationer till dess hindret undanröjts. Om prestationens fullgörande förhindrats
enligt ovan mer än tre månader äger vardera parten utan ersättningsskyldighet eller ansvar
skriftligen frånträda avtalet.
Förändring av de allmänna villkoren
Säljaren har när som helst rätt att ändra innehållet i dessa allmänna villkor.
Tillämpning av avtalet
Om någon del av detta avtal visar sig vara ogiltigt eller ej tillämpbart, ska övriga delar av avtalet
fortfarande gälla. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av avtalet. Eventuell tvist
ska avgöras med Malmö tingsrätt som första instans.
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