
Klasströjor Norden AB
Köpvillkor & Integritetspolicy (GDPR)

Köpvillkor
 
Vid beställning hos Klasströjor Norden AB (https://www.klasstrojor.com)
gäller följande köpvillkor. 

1. Du som beställer måste vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd. 

2. I den slutgiltiga summan vid beställning är priset angivet inklusive moms.  
I priset ingår följande kostnader: schablon för tryck, tryckframställning, 
klädesplagg, administrativa avgifter och frakt. 

3. Levereras sker normalt till dig inom 14 arbetsdagar. 

4. Leveranstiden gäller förutsatt att slutförsäljning inte skett hos vår leverantör. 

5. Leveransen sker till den adress som anges vid beställning. 

6. Eftersom samtliga våra varor är tillverkade efter kundens särskilda 
önskemål om plagg, tryck, färg och storlek undantas Klasströjor Norden AB 
från ångerfristen om 14 dagar (Distans- och hemförsäljningslagen).  
Kunden har därför ingen möjlighet att returnera eller ångra sitt köp. 

7. Vid reklamation: Meddela varför du inte godtar varan samt ange varför du 
anser att varan är felaktig till epost (info@klasstrojor.com).  
Meddela alltid eventuell reklamation snarast möjligt. Vi accepterar din 
reklamation förutsatt att felet kan åberopas säljaren som ursprungligt. 

8. Klasströjor Norden AB ansvarar ej för eventuella förseningar orsakade av 
fraktföretag eller leverantörer. 

9. Klasströjor Norden AB ansvarar ej för eventuell upphovsrätt till bild och text. 

10. Viss avvikelse kan ske vad det gäller tryckens storlek och placering än vad 
som visas på https://www.klasstrojor.com/ och i förhandsvisningsbilderna.
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Integritetspolicy
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefon, e-
post, adress och/eller andra kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är 
för att kunna slutföra och leverera din beställning. 

Vi har fått dina uppgifter från dig. Från det du har angett till oss via vår hemsida, e-
post, telefon eller annan kontakt. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden 
för att behandla dina personuppgifter är att kunna ingå köpeavtal mellan Klasströjor 
Norden AB och dig. Dina uppgifter kommer att sparas fram till att din beställning 
helt slutförts. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med de parter som krävs för 
att skapa och leverera dina varor till dig. Det vill säga av oss valt tryckeri och 
fraktbolag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 
att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 
uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Klasströjor Norden AB. Du har rätt att kontakta oss om 
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom 
att kontakta oss på info@klasstrojor.com. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. 


