
 

Svenska Geotech AB www.svenskageotech.se Org nr 556555-3020 
Stureparksvägen 10 0522 - 234 35 VAT: SE556555302001 
451 55 Uddevalla 
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Priser och betalning 

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset 

inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen 

beroende av valt betalningssätt. 

Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt. 

 

Beställning 

Efter slutförd beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen 

finner du alla uppgifter om produkter, pris och ev. leveransadress. Är något fel i 

orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till kontor@svenskageotech.se  

 

Ångerrätt 

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart 

framgå att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till kontor@svenskageotech.se. 

Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Du står för 

returfrakt samt ansvarar för att produkterna skickas välpaketerade.  

Du har inte ångerrätt vid: 

Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig 

prägel efter dina önskemål. 

När du utnyttjat din ångerrätt: 

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men 

naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av 

oaktsamhet förlorar du ångerrätten. 

 

Personuppgiftspolicy 

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din 

registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår 

verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR rätt att få den 

information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan 

du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. För 

ytterligare information, se vår Policy för behandling av personuppgifter - 

https://www.svenskageotech.se/webpolicy_SvenskaGeotech.pdf 
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Cookies 

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att 

hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och 

som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i 

webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för 

att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda 

webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att 

ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter 

om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll 

på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre 

kundupplevelse och support. 

 

Leveranser 

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande 

leveranstid står det angivet vid respektive vara.  

Ej uthämtade paket: 

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten 

att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för 

närvarande är expeditions- och hanteringsavgiften 150:- 

 

Returer 

Returer sker på egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Vid byten 

betalar vi den nya frakten från oss till dig. 

När du utnyttjat din ångerrätt ska du, 

sända eller lämna tillbaka den till oss. Vid önskemål kan vi tillhandahålla fraktsedel för 

returen. Kontakta i så fall kontor@svenskageotech.se. Du ansvarar för att produkterna 

bibehåller sitt ursprungliga skick vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och 

i ursprunglig förpackning.  

 
Återbetalningsskyldighet: 

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller 

senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, 
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meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka 

varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. 

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma 

tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr. 

 

Reklamationer och klagomål 

Skulle produkten vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med 

gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet. Du måste alltid kontakta 

oss för ett godkännande innan en defekt vara returneras. Synliga skador ska antecknas i 

frakthandlingarna tillsammans med Schenker och fotas samt meddelas till oss. Vid dolda 

skador måste du anmäla skadan till oss inom skälig tid från det att den upptäckts 

(Konsumentköpslagen §23).  

Hur går du tillväga vid en reklamation?  

Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till kontor@svenskageotech.se där du anger 

ditt namn, din adress, ordernummer och en beskrivning av felet. Om vi inte lyckas åtgärda 

felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet 

med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer. 

 

Ansvarsbegränsningar 

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets 

rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikter, 

eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.  

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som 

ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.  

 

Produktinformation 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av 

produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende. Vi försöker 

alltid på bästa sätt exponera produkterna så korrekt som möjligt. 
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