
 

 

 

Avtal 
 
 

1.Inledning  
Affärsavtalet gäller avtalet mellan bolaget Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Avtalet gäller villkor för kampanjerbjudande hos 

www.tangenter.se och innebär ingen skyldighet för att lägga beställning. 

 

Uppdragstagare – bolaget „Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof” 

Uppdragsgivare/Kund – företaget som tecknar avtalet 

Webbplats (webbshop) – www.tangenter.se 

 

2.Avtalets Omfattning  
Bolaget Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof kallad för Uppdragstagare åtar sig att tillhandahålla rabatterade tjänster som anges i 

punkt 4,  för Kunden. Tjänster består av försäljning av varor som finns på Uppdragstagarens webbplats. 

 

3.Metod för leverans av varor/tjänster 
Varor som beställs av Kunden kommer att levereras via posten. Uppdragstagaren är skyldig att skicka iväg beställningen  inom en 

arbetsdag från att betalningen bokförs.   

 

4.Pris, betalningsmetod och betalningstid 
Priser, betalningsmetod och betalningstid anges på  Uppdragstagarens webbplats och utgör allmänna villkor för priser, 

betalningsmetoder och betalningstid. Kunden kan även dra nytt av kampanjerbjudande, dvs 50% rabatt på hela sortimentet i 

webbshopen.  Kampanjerbjudande (50% rabatt) kommer att gälla tills vidare (min. Ett år) från och med att avtalet tecknas.  

 

5. Teknisk dokumentation  
Information om de tekniska egenskaperna på varor som beställs av Kunden finns Uppdragstagarens webbplats.   

 

6. Garantitid och garantivillkor  
Information om garantiperioden och garantivillkor finns på Uppdragstagarens webbplats och utgör allmänna villkor för garantitid och 

garantivillkor. 

 

7. Villkor för förfarande vid eventuella missförstånd 
Vid eventuella missförstånd kommer Uppdragstagaren  att kontakta Kunden (eller Kunden kontakta Uppdragstagaren) via telefon,  e-

mail eller post för att klargöra missförstånd.  

 

8. Speciella villkor 
Endast företag i IT-branschen kan ta del av kampanjerbjudandet och teckna avtalet.   

För att delta i kampanjerbjudandet måste Kunden  fylla i och underteckna det här dokumentet och skicka  det till Uppdragstagaren på  

support@laptopkey.eu till och med den 31.01.2018, avtalsvillkoren börjar gälla efter att Kunden registrerar sig på Uppdragstagarens 

webbplats och från och med att Uppdragstagaren aktiverar rabatt (inom till 2 arbetsdagar från att Kunden registrerar sig).  

 

9. Oförutsedda händelser   
Vid oförutsedda händelser, kommer Kunden att informera Uppdragstagaren (eller Uppdragstagaren informera Kunden) via telefon,  

mail eller post. Oförutsedda händelser kommer att behandlas individuellt. 

 

Avtalet tecknas mellan:  

Uppdragstagaren: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, NIP: PL9910265125…………………………….. 

Och Uppdragsgivaren:…………………………………………………………………………………………………………...……….. 

                                      Företagets namn                           adress                                        org.nr.                        datum och underskrift 

mailto:support@laptopkey.eu

