
VILLKOR	  OCH	  INFO	  
	  

ALLMÄNT	  
	  
Är	  du	  under	  18	  år	  måste	  du	  ha	  målsmans	  tillstånd	  för	  att	  handla	  
hos	  oss.	  Alla	  varor	  förblir	  Humlan	  &	  Bapans	  egendom	  till	  dess	  att	  
full	  betalning	  kommit	  bolaget	  tillhanda.	  Humlan	  &	  Bapan	  
reserverar	  sig	  för	  eventuella	  skrivfel	  på	  denna	  webbplats.	  Vi	  kan	  
inte	  heller	  garantera	  att	  alla	  bilder	  exakt	  återger	  produkternas	  
verkliga	  utseende,	  färger	  kan	  skilja	  sig	  från	  en	  datorskärm	  till	  en	  
annan.	  Alla	  falska	  beställningar	  och	  försök	  till	  bedrägerier	  
polisanmäls.	  I	  priserna	  ingår	  svensk	  moms	  med	  25%.	  	  
	  
LEVERANSER	  
	  
Vi	  skickar	  din	  order	  inom	  1-‐2	  dagar	  efter	  att	  din	  beställning	  
registrerats.	  Posters	  skickas	  i	  papptub	  med	  Posten.	  En	  
fraktkostnad	  på	  59	  kr	  tillkommer.	  Vi	  reserverar	  oss	  för	  
slutförsäljning.	  Som	  kund	  ansvarar	  du	  för	  korrekt	  
leveransinformation.	  Om	  din	  order	  returneras	  på	  grund	  av	  
felaktig	  leveransinformation	  ska	  kunden	  stå	  för	  fraktkostnaden	  
för	  extra	  försändelse.	  
	  
ÅNGERRÄTT	  &	  REKLAMATION	  
	  
Du	  har	  ångerrätt	  14	  dagar	  från	  att	  du	  mottagit	  varan,	  förutsatt	  att	  
du	  inte	  använt	  varan	  samt	  att	  den	  returneras	  i	  oskadat	  skick.	  	  Vid	  
retur	  eller	  byte	  av	  varor	  betalar	  du	  själv	  returfraktkostnaden.	  Om	  
det	  däremot	  rör	  sig	  om	  en	  reklamation	  på	  grund	  av	  skadad	  vara	  
eller	  att	  vi	  levererat	  fel	  vara	  återbetalar	  vi	  dig	  samtliga	  
fraktkostnader	  samtidigt	  som	  vi	  återbetalar	  det	  du	  lagt	  ut	  för	  
varan.	  Vi	  följer	  Konsumentköpslagen	  och	  Allmänna	  
reklamationsnämndens	  rekommendationer.	  	  
Om	  du	  behöver	  returnera	  en	  vara,	  kontakta	  oss	  på	  
order@humlanbapan.se	  så	  hjälper	  vi	  dig.	  Kontakta	  oss	  innan	  du	  
skickar	  varan.	  Observera	  att	  det	  är	  du	  som	  kund	  som	  har	  ansvaret	  
för	  att	  varan	  kommer	  tillbaka	  till	  oss.	  



Om	  ni	  upptäcker	  fel	  på	  varan	  så	  gör	  en	  reklamation	  till	  oss	  direkt	  
på	  order@humlanbapan.se.	  Om	  paketet	  är	  skadat	  vid	  leveransen	  
ska	  ni	  direkt	  göra	  en	  reklamation	  till	  utlämningsstället,	  samt	  
meddela	  oss.	  
	  
DISTANSAVTALSLAGEN	  
	  
Vi	  vill	  att	  du	  som	  kund	  ska	  känna	  dig	  trygg	  och	  nöjd	  såklart	  och	  vi	  
tillämpar	  därför	  Distansavtalslagen	  vilket	  innebär	  att	  du	  som	  
kund	  (privatperson)	  har	  rätt	  att	  ångra	  ditt	  köp	  inom	  14	  dagar	  
efter	  att	  du	  tagit	  emot	  varan.	  Du	  har	  alltså	  full	  returrätt	  om	  varan	  
inte	  motsvarar	  dina	  förväntningar.	  Varan	  ska	  vid	  retur	  vara	  
oskadd	  och	  oanvänd.	  För	  att	  begära	  ångerrätt	  enligt	  
Distansavtalslagen	  kontaktar	  du	  oss	  på	  order@humlanbapan.se.	  
Efter	  bekräftelse	  från	  oss	  skickar	  du	  tillbaka	  varan	  och	  vi	  
återbetalar	  er	  för	  varan.	  Med	  hänvisning	  till	  Distansavtalslagen	  
har	  kund	  ej	  rätt	  att	  begära	  återbetalning	  av	  kostnader	  för	  frakt.	  
	  
Om	  paketet	  ser	  ovarsamt	  hanterat	  ut	  så	  måste	  det	  anmälas	  direkt	  
när	  det	  hämtas	  ut.	  Om	  det	  visar	  sig	  att	  varan	  blivit	  skadad	  i	  
frakten	  måste	  det	  anmälas	  för	  att	  posten	  ska	  ta	  ansvar	  för	  det.	  Om	  
det	  anmäls	  och	  godkänns	  så	  ersätter	  posten	  varan	  och	  ni	  kan	  få	  en	  
ny	  skickad	  till	  er	  från	  Humlan	  &	  Bapan.	  
	  
EJ	  UTHÄMTAD	  FÖRSÄNDELSE	  
	  
Paketet	  ligger	  hos	  utlämningsstället	  i	  14	  dagar.	  Om	  vi	  får	  tillbaka	  
paket	  som	  inte	  lösts	  ut,	  debiterar	  vi	  dig	  för	  samtliga	  kostnader	  
som	  uppstår,	  för	  närvarande	  300	  kr.	  
Betalning	  ska	  ske	  inom	  14	  dagar	  från	  fakturadatum.	  Betalas	  inte	  
fakturan	  så	  sänder	  vi	  en	  påminnelse	  och	  det	  tillkommer	  en	  
kostnad	  på	  50	  kr.	  Uteblir	  betalning	  efter	  påminnelsen	  sänds	  den	  
för	  inkasso,	  varefter	  det	  tillkommer	  ytterligare	  kostnader.	  Vi	  
debiterar	  en	  ränta	  om	  24%	  från	  förfallodagen,	  på	  försenade	  och	  
uteblivna	  betalningar.	  
	  
	  



	  
	  
Om	  du	  ångrar	  ditt	  köp	  när	  paketet	  har	  skickats	  från	  oss	  måste	  du	  
hämta	  ut	  paketet	  på	  ditt	  utlämningsställe	  och	  skicka	  tillbaka	  det	  
till	  oss	  med	  din	  ångerrätt.	  Om	  paketet	  inte	  hämtas	  ut	  och	  
returneras	  till	  oss	  kommer	  det	  kosta	  dig	  mer	  än	  att	  returnera	  
paketet	  med	  returfraktsedel.	  
	  
BETALNINGSALTERNATIV	  
	  
Du	  kan	  betala	  med	  Visa,	  MasterCard	  eller	  Swish.	  Vi	  tar	  inte	  ut	  
någon	  avgift	  för	  kortbetalning.	  	  
	  
PERSONUPPGIFTER	  &	  SEKRETESS	  
	  
Enligt	  lag	  måste	  vi	  be	  dig	  samtycka	  till	  att	  vi	  behandlar	  uppgifter	  
om	  dig.	  Alla	  uppgifter	  som	  lämnas	  till	  oss	  eller	  som	  vi	  får	  del	  av	  
när	  du	  besöker	  vår	  sajt	  kommer	  att	  behandlas	  av	  Humlan	  &	  Bapan	  
i	  egenskap	  av	  personuppgiftsansvarig.	  Informationen	  kommer	  att	  
användas	  i	  syftet	  att	  vi	  vid	  köp	  ska	  kunna	  fullgöra	  våra	  åtaganden	  
mot	  dig,	  uppmärksamma	  dig	  på	  erbjudanden	  samt	  övrigt	  i	  
marknadsföringssyfte.	  Humlan	  &	  Bapan	  kommer	  aldrig	  att	  låta	  en	  
tredje	  part	  använda	  dina	  personuppgifter	  i	  marknadsföringssyfte	  
om	  du	  inte	  själv	  godkänner	  detta.	  Du	  har	  rätt	  att	  efter	  begäran	  få	  
ta	  del	  av	  de	  personuppgifter	  som	  finns	  registrerade	  om	  dig.	  Om	  de	  
är	  felaktiga,	  ofullständiga	  eller	  irrelevanta	  har	  du	  rätt	  att	  begära	  
att	  uppgifterna	  ska	  rättas	  eller	  raderas.	  
	  
FORCE	  MAJEURE	  
	  
Humlan	  &	  Bapan	  är	  befriat	  från	  påföljd	  för	  underlåtenhet	  att	  
fullgöra	  viss	  förpliktelse	  enligt	  detta	  avtal,	  om	  underlåtenheten	  
har	  sin	  grund	  i	  befriande	  omständighet	  enligt	  nedan	  och	  
omständigheten	  förhindrar,	  försvårar	  eller	  försenar	  fullgörandet.	  
Såsom	  befriande	  omständighet	  skall	  anses	  bl.a.	  myndighets	  åtgärd	  
eller	  underlåtenhet,	  nytillkommen	  eller	  ändrad	  lagstiftning,	  
konflikt	  på	  arbetsmarknaden,	  blockad,	  brand,	  översvämning,	  



sabotage,	  olyckshändelse	  av	  större	  omfattning	  eller	  annan	  typ	  av	  
naturkatastrof.	  I	  force	  majeure	  ingår	  myndighetsbeslut	  som	  
påverkar	  marknad	  och	  produkter	  negativt,	  t.	  ex.	  restriktioner	  i	  
indikation,	  varningstexter,	  försäljningsförbud	  etc,	  onormal	  
nedgång	  i	  marknaden	  samt	  om	  bolaget	  utsätts	  för	  kriminell	  
aktivitet	  som	  påverkar	  verksamheten.	  
	  
ÅTERBETALNING	  
	  
Vid	  utnyttjande	  av	  ångerrätten	  återbetalas	  varuvärdet	  minus	  
kostnad	  för	  returfrakt	  om	  vi	  tillhandahållit	  fraktsedel	  och	  
eventuell	  fakturakostnad	  enligt	  ovan.	  Återbetalning	  sker	  till	  ditt	  
kort	  så	  fort	  vi	  fått	  varan	  i	  retur	  och	  bekräftat	  att	  den	  är	  oanvänd	  
och	  i	  oskadat	  skick.	  
	  
	  
AVHÄMTNING	  
	  
Bor	  ni	  nära	  Bohus-‐Malmön	  är	  det	  bara	  att	  ta	  färjan	  över	  och	  
komma	  och	  hämta	  varan	  hos	  oss!	  
	  


