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Salgsbetingelser – netthandel
Foretaksnummer:
Foretakets navn:
Foretakets juridiske navn:

874 240 672
Preus museum
Preus museum

Kontaktinformasjon:
Foretakets navn:
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
E-post:
Webside:

Preus museum
P.b. 254, NO-3192 Horten
Kommandørkaptein Klincks vei 7, NO-3183 Horten
+47 33031630
post@preusmuseum.no
www.preusmuseum.no

Preus museum er det nasjonale fotomuseet. Museets samlinger og utstillinger består av
norsk og internasjonalt fotografi, kameraer og andre gjenstander som belyser
fotografiets utvikling.
Priser:
Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift.
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkluderer alle utgifter
forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.
Forbehold:
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om
varer/tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg en
god hjelp og en vellykket handel.
Salgs- og leveringsbetingelser:
Vanligvis vil varene sendes fra oss innen 5 virkedager etter at ordren er mottatt.
Dersom det er tomt for en vare skal dette fremkomme ved bestilling. Vi tar forbehold om
eventuelle feil i lagerbeholdningen.
Frakt:
Vi sender varene med posten. Kostnader forbundet med frakt kommer frem ved
bestillingen. Dersom du ønsker annen fraktmåte enn posten, ta kontakt med
post@preusmuseum.no eller tlf. +47 33 03 16 30.
Betaling:
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.
Personopplysninger:
Preus museum behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger
som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter
eller bli koblet med noen eksterne register.
Kortinformasjon:
Når du har handlet hos Preus museum blir betalingen behandlet av Netaxept, som er en
sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard. All kortinformasjon blir
oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.
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Avbestilling:
Dersom du ønsker å avbestille varene, send en epost til post@preusmuseum.no eller ring
+47 33031630.
Reklamasjon:
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget
den, gi Preus museum skriftlig melding pr. e-post eller brev om at du vil påberope deg
mangelen. Preus museum vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene
om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
Angrerett:
Ifølge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottak varen og 14
dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som
du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som ligger vedlagt i forsendelsen).
Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende
informasjon på angrerettskjemaet.
Dersom du ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller epost utvides angrefristen
til 3 måneder. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av
forbrukerkjøpsloven.
Rabatter:
Biblioteksrabatt: 10 % gis til alle offentlige biblioteker i Norge. Bestilling sendes
post@preusmuseum.no
Venneforening: Venner av Norsk fotohistorisk forening – Preus museums venner gis 10 %
rabatt. Bestilling sendes post@preusmuseum.no med opplysning om medlemsnummer.
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