Angrerett, har jeg krav på det?
PS: Du er pliktig til å lese vilkårene/faq på nettsiden i till til dokumentene som medfølger i bildefilen!
Produktene som selges i denne nettbutikken er bildefiler som lastes ned som .zip fil, du godtar Fjellsikt.no's vilkår/faq når du trykker på ‘Bekreft Kjøp’

Det er ingen angrerett eller mulighet for avbestilling etter at produktene er betalt. Alle priser er i norske kroner og viser totalkostnaden for kjøpet,
beløpet for en bildefil kjøpt i ‘Butikken’ skal ikke overstige 549 NOK.(Dette gjelder ikke bilder på print)

Betaling: Betaling skjer i nettbutikken. Ved handel blir betalingen behandlet av en betalingsformidler, som tilbyr en sikker elektronisk
betalings løsning for Visa og MasterCard via PayPal Betaling løsning. Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i
nettbutikken. Persondata behandles ifølge Lov om Personopplysninger.
Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne
register - les Paypals rettningslinjer.
Stripe Betaling med bankkort lagrer ingen data som du ikke fyller inn ved Bekreftet kjøp!

Angreretten bortfaller ved påbegynt nedlasting og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet.
Ved nedlasting av ett bilde(som blir registrert) har kjøper ikke mulighet til å be om tilbakebetaling/ eller spørre om refusjon.

Utsnitt fra Forbrukerrådet:
Musikk, film/bilder og programmer som strømmes eller lastes ned, og hvor du har gitt samtykke til å starte levering før
angrefristen er utløpt og at du har forstått at angreretten faller bort.

Her viser vi 2 eksempler på hvordan dette fungerer:

Ved feilkjøp, ta kontakt så fort som mulig etter kjøp!

1) Derimot, kjøper du feil bilde, kan vi gi deg tilgang til det korrekte bilde, da vil også tilgangen til feilkjøpte bilde bli
tilbakestilt og du vil ikke lenger ha tilgang til dette.
2) Ved feil kjøp og du har lastet ned bildet, vil vi ikke godta refusjon eller at du får tilgang til bildet du ønsker heller å
kjøpte istedenfor, så her vil din angrerett din bortfalle og du vil måtte kjøpe det bildet du ønsket å kjøpe.

OBS! Ved å trykke på 'Bekreft Kjøp' ved kjøp av bildefil i butikk.fjellsikt.no, godtar du Fjellsikt-no's vilkår og faq!

