Magnifico By Jojjo

Köpevillkor
Betalning
All betalning sker via en faktura som skickar via mail samt ges vid leverans. 10 dagars
betalningsvillkor gäller oavsett företag eller privata kunder.
All information kunden behöver finns i den bifogade filen som skickas till kundens mail
som den uppgav vid beställning Observera att du kan betala med Swish och att fakturan
som du fått är ditt kvitto.

Öppet köp
Vi på Magnifico arbetar för att du som kund skall känna dig nöjd med ditt inköp. Därför
erbjuder vi 30 dagars öppet köp på krukor och tillbehör. Detta växter, redskap eller
möbler. Undantagen är snittblommor och beställningsvaror. Det du behöver göra är att
ta med dig kvittot och din oanvända vara till din säljare.

Snittblommor
Hos Magnifico gäller 5 dagars hållbarhetsgaranti på alla snittblommor (ej vattendragna
blommor) Om dina snittblommor mot förmodan inte skulle klara sig fast du skött dom
enligt Magnificos skötselråd kvävs återlämning av snittblommor samt kvitto för
reklamation

Hållbarhetsgaranti för krukväxter ( Inomhus & Utomhus)
Garantin gäller för alla krukväxter du köper via Magnifico. Är du inte nöjd med dina
krukväxter så får du nya krukväxter av oss. Garantin innebär att du får nya krukväxter
om den du köpt via Magnifico inte skulle betett sig normalt,Inte blommat, trots att du
skött denna på rätt sätt och inte har blivit frostskadad. Garantin gäller i sju dagar och
allt du behöver göra är att ta med dig krukväxten till din säljare samt kvittot. Du får ny
krukväxt till det pris som du handlat för.

Kurser
I kurserna som Magnifico anordnar leds alltid av kunnig och utbildad personal inom det
område kursen gäller. I kursavgiften ingår färskvaru material, utbildare samt lättare
förtäring.
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10 Minimum deltagare gäller på samtliga kurser. Om antalet är färre än 10 st deltagare
bibehåller Magnifico sig rätten att ställa in kurstillfället.
Betalning sker via faktura alt Swish. Anmälan till kurser är bindande.

Avtalsskrivning
Vid större bokningar, förbeställningar såsom bröllop , styling i hotell, restaurang eller
veckovis leverans utav buketter gäller alltid skriftliga avtal

Kontrakt/Avtal vid Vigslar
Information till kommande beställning.
Det kan förekomma en del färgskillnader på levande blommor samt stl på själva
“huvudet” på blomman. Detta är sådant som styrs av väder och vind hos odlaren. I en del
fall kan även en sorts blomma vara slut och då kommer den att ersättas med en likvärdig
blomma. Allt detta sker i samråd med kunden. Alla blommor hämtas av kunden på
angiven produktionsplats enligt överenskommelse.
Leveransdatum/Plats:
All avbokning av blommor till Vigselceremonier, begravningsceremonier eller annan
större tillställning skall ske 14 dagar före leveransdatum. Om avbokning ske efter
tidsangivelse blir kunden skyldig att betala materialkostnaden inkl moms.

Kundens/Beställaren
Signatur & Datum

Företagets/ordermottagare
Signatur & Datum

