Allmänna Villkor
IF AlpinaScandSarajevo 84, organisations nr. 802457–8620 (”IF ASS 84”) driver
webbplatsen http://www.alpinascandsarajevo84.se/ och därtill hörande sidor
(”Webbplatsen”).
Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om IF ASS 84 framgår på
Webbplatsen. I anknytning till varje tjänst på Webbplatsen
anges om det är IF ASS 84 som säljer tjänsten. Du hittar denna information dels på
den aktuella sidan tjänsten, dels i kassan. Allmänna köpevillkor finner du i kassan. Om
du handlar från IF ASS 84 kan du alltid kontakta IF ASS 84 ORDFÖRANDESKAPET,
och betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på Webbplatsen.
1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”)
gör en beställning/bokning via Webbplatsen IF ASS 84. Villkoren är enbart
tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar/bokningar
via Webbplatsen IF ASS 84.
1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp/bokning via Webbplatsen mellan
dig och IF ASS 84. Du kan alltid se på vårsidan och i kassan vem som är
Säljare, godkänner du även IF ASS 84 Allmänna villkor och Integritetspolicy.
1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren
accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år.
Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds
beställning/bokning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktigt
personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel
på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk
specifikation,

felaktiga priser samt prisjusteringar. Säljaren har rätt att korrigera sådana
eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.
All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer.
1.5 Webbplatsen ägs av IF ASS 84. Innehållet på Webbplatsen ägs av IF ASS
84 eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat
immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar.
Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och
grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat
innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från
IF ASS 84.
2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera
Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa
Villkoren i sin helhet, godkänner att denne tagit del av informationen om
personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och
cookies enligt IF ASS 84:s Integritetspolicy, se nedan.
2.2 Oavsett om Kunden beställer/bokar en vara av IF ASS 84, så kommer IF
ASS 84 bekräfta din beställning. Ett avtal om köp ingås först när IF ASS 84
bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från IF
ASS 84 per e-post eller hemsidans bokningssystem. Säljaren uppmanar
Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med
Säljarens ORDFÖRANDESKAPET. Kunden kan återkalla sin beställning
fram till dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer
eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag
har gjort avseende beställningen att återbetalas.
3. Kunduppgifter mm.
3.1 ASS 84 begär att Kunden skapar ett användarkonto innan Kunden handlar
på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska
genomföra en beställning kommer. Kunden att bli ombedd att uppge vissa
personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är
korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda
uppgifter.Information om ASS 84:s behandling av personuppgifter finns i
ASS 84:s Integritetspolicy.
3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens
inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord
för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om
användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte
kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till ASS 84
om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord.

Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter
om sådan anmälan inte gjorts.
3.3 Om ASS 84 misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina
inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har ASS 84 rätt att
stänga av Kunden. ASS 84 har även rätt att tilldela Kunden nya
inloggningsuppgifter.
4. Priser, avgifter, betalning och återbetalning
4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på
Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.
Priserna inkluderar även betalningsavgifter. Vid köp/bokning/ reservation,
kunden är skyldig betala en avgift på 1000 kr och 800 kr i medlemsavgift till
säljare genom säljarens boknings sida som bekräftelse till bokningen.
4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om
betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av
Kunden redan i samband med beställningen.
4.3 Återbetalning skär i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning
Säljare förbehåller sig rätt och behåller 1000kr i administrativ avgift vid
ångerrätt eller avbokningen.

5. Avbokning
5.1 Vid köp/bokning av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i
enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att
Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela säljare detta inom 14
dagar endast per e-mail: info@alpinascandsarajevo84.se.
5.2

6. Ändringar av Villkoren
Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden.
Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar
gäller från
det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på
Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om
ändringarna.
Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen
regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.
7. Tillämplig lag och tvist

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Säljarens kundtjänst, kan du som kund vända
dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se.
Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling
i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt
till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt
med. Säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
7.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i
enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden
eller i sista hand av allmän domstol.
___________________
Dessa Villkor har fastställts den 2021-04-06
Integritetspolicy
Personuppgifter
ASS 84 värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina
personuppgifter på bästa sätt. Det är ASS 84s målsättning att följa alla vid var tid
gällande
lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken
slags information ASS 84 samlar in och hur denna används. Genom att godkänna
policyn på
Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till
behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
ASS 84, 802457–8620, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter.
Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller
som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och
fullfölja våra
åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som ASS 84 behandlar är ditt
personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och
kreditkortsnummer, leveransadress och telefonnummer.
Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring,
kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även
användas för utskick per post

sms och e-post samt för marknadsföring (enbart från IF ASS84) och information via
telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta
marknadsföring mot dig som kund. Vi använder marknadsföring, men enbart från IF
ASS84. På vår websida använder vi reklam enbart från våra egna sponsorer. Våra
reklamer riktas inte mot e-postadresser så länge det inte är våra klubbmedlemmar.
Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av
(eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i
kreditupplysningssyfte.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av
uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.
Om hela eller delar av ASS 84 verksamhet säljs eller integreras med annan
verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare
och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera
säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och
organisatoriska åtgärder för
att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi
vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig
tillgång till
nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det
krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos ASS 84 sparas dina
uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om
du inte registrerar
dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i
lag.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande
personuppgiftslagstiftning.
Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis
få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats
in.

Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran
ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post
till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per epost.
ASS 84 vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om
någon av de uppgifter du lämnat till ASS 84 förändras, t.ex. om du ändrar din epostadress, namn eller
betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna ASS
84 korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: ASS 84. Du har rätt
att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du
motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat
samtycke om behandling
av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av
behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.
Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller
enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den
personuppgiftspolicy som gälle
för den sidan. Notera att ASS84 inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av
dina personuppgifter.
Ändringar i Integritetspolicy
ASS 84 förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst
i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för
att
uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy
kommer att publiceras på Webbplatsen.

