ORDRESEDDEL
Storvegen 21
2420 TRYSIL
Tlf: (+47) 62 45 43 45
www.hearsafe.no

Sted for
avstøpning:

Leveringsadresse
Navn:

Født:

Adresse:

Telefon:

Postnr:

Epost:

Poststed:

Faktura adresse

(gjelder kun hvis faktura skal til en annen adresse eller person.)

Navn:

Ref:

Adresse:

Telefon:

Postnr:

Epost:

Poststed:

1. Velg Modell
HEARsafer

HEARsafer Biker

HEARsafer Comms

2. Velg Filter
HN0 Magenta

HN1 Svart

HN3 Gull

HN4 Sølv
(standard HEARsafer Biker)

HN5 Orange

HN2 Grønn

HN6 Gul

HN7 Hvit

3. Fargevalg

Klar

Blå

Rød

Gul

Grønn

Orange

Lilla

Rosa

Fargene er gjennomsiktige.

4. Tilleggsmuligheter
Håndtak m.

festesnor og klips*

Rensesett

Bluetooth Headset
(1 øre)**

Xtra rensetabletter

Bluetooth Handsfree
(2 ører)**

*ikke mulig på HEARsafer Comms

Luftslange

NanoComm
m. bom mic**

**ikke mulig på HEARsafer

Detektor kule

KJØPSBETINGELSER
Storvegen 21
2420 TRYSIL
Tlf: (+47) 62 45 43 45
www.hearsafe.no

Ordrenr:
Kundenr:

Avstøpning av øre
Alle formstøpte produkter krever avstøpning av øret. Dette er en ekstra kostnad kjøper/bestiller skal dekke hvis ikke
annet er avtalt med HEAR Safe AS.
HEAR Safe AS tar heller ikke ansvar for bestilling av nye time hvis avstøpning ikke blir godkjent. Kjøper vil bli
informert om avtrykk ikke er godkjent av HEAR Safe AS og er selv ansvarlig for å reklamere på avtrykket som ble
gjennomført.

Angrerett og avbestilling
Vær oppmerksom på at alle bestillinger for formstøpte produkter vil tilvirkning/produksjon av produkt påbegynner
før angrefristen (14 dager) er utløpt. Dette medfører at en eventuell avbestilling gjort av kjøper under tilvirkningsperioden/produksjonen vil HEAR Safe AS belaste kjøper/bestiller for utført arbeid og medgåtte materialer. (se
Angrerettlovens § 16 nedenfor)
Angrerettlovens § 16 omhandler angrerett ved tilvirkningskjøp:
Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren kan det avtales
at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av
angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer.
Ved signert og innlevert ordreskjema vil tilvirkning av produktet starte fortløpende etter bestilling er mottatt av
HEAR Safe AS. Tilvirkning starter normalt ca. 1 uke etter avstøpninger og ordreseddel er mottatt.

Leverings- og produksjonstid
Normal produksjonstid er ca 6 uker. Vi kan aldri garantere en produksjonstid, så ønskes det informasjon om
leverings-tid når din ordre skal sendes inn, kan vi kontaktes på post@hearsafe.no.

Betalingsbetingelser

(må utfylles)

Ved kjøp og bestilling av formstøpte produkter for privatpersoner forutsetter vi at ordren i sin helhet betales på
forhånd. Vi kan sende deg faktura via e-post, til din postkasse.
Vi sender ikke ut varer til privatpersoner før innbetaling er registrert. Fraktkostnader dekkes av kunde.
MERK: For at vi skal sende ut faktura må bestiller\kjøper være fylt 18 år. Dersom bestiller\kjøper ikke er fylt 18 år,
må det føres opp en myndig person under faktura adresse på side 1.

Jeg ønsker å motta faktura via:
E-post

Postkasse

(+85 fakturagebyr)

Godkjenning av bestilling:
Underskrift:

Send bestilling
Bestilling vil bli sendt per epost

Kunden/den undertegnende godkjenner at:
- Avstøpninger og personopplysninger lagres for
fremtidige bestillinger av formstøpte produkter.
- Kjøpsbetingelsene er lest og forstått.
- Personalia og bestilling er korrekt.

