ALLMÄNNA KÖPVILLKOR
Företagskunder: Försändelse skickas till angiven leveransadress, faktura skickas separat till
angiven fakturaadress. Frakt och moms ingår i angivna priser. Returrätt föreligger ej.
Privatkunder: Du kan inte handla via faktura, vi godkänner endast swish-betalning. Vid
beställning har privatkunder/konsumenter enligt lag returrätt (kunden betalar returfrakten
själv). Kvitto skickas via e-post.
Vid eventuell retur ska boken/böckerna returneras tillsammans med kvitto senast 14 dagar
efter att du fick boken/böckerna till:
Inobi ab
Kyrkogatan 4
411 15 Göteborg
Kom ihåg att betala porto!
Ev. återbetalning görs till det swishnummer du använde vid betalning
Betalningsvillkor och priser
Betalning via faktura skall vara Inobi ab tillhanda enligt på fakturan angivet förfallodatum.
Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 24 % per år samt ev.
kostnader för betalningspåminnelser, inkassokostnader med mera. Priserna på våra
produkter anges i svenska kronor inklusive moms och frakt. Momsen är 6% för böcker.
Immateriella rättigheter och nyttjanderätt
Inobi ab äger samtliga immateriella rättigheter i av Inobi ab framtagna och utgivna
produkter och tjänster.
Force Majeure
Omständigheter utanför Inobi ab:s kontroll såsom följder efter eldsvåda, strejk eller liknande
ersätts ej.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är uppgifter och information som innehåller uppgifter om fysiska personers
identitet eller som kan härledas till en fysisk person.
Inobi samlar in, lagrar och behandlar i övrigt personuppgifter, såsom namn- och
adressuppgifter samt andra uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla
produkterna och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kund samt för
erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär.
Inobi AB kommer inte att skicka reklam till dig eller att föra uppgifterna vidare till tredje part.
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och sparas
inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
behandlingen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår,
efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om
dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 §
personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Genom att acceptera avtalsvillkoren lämnar du ditt samtycke till ovanstående
personuppgiftsbehandling.

