
Köp- och leveransinformation 
 

Med följande information hoppas vi kunna ge dig en trygg och trevlig shoppingtur i vår 

Profilshop! 

 

Köpinformation 
Alla order faktureras vid leverans. Fakturan hanteras av NoxFinans, så det är deras avsändare 

du ser på fakturakuvertet. Betalningsvillkor är 30 dagar. Ej betalda fakturor lämnas vidare till 

inkasso och hanteras av NoxFinans. 

Med detta förfarande kan du tryggt handla i vår profilshop utan att ange några kortuppgifter. 

 

Leveranstid 
Beställningar hanteras, packas och levereras varje helgfri måndag. Hanterings- och 

leveranstid kan variera beroende på arbetsbelastning i profilshopen. 

Om varan inte finns i lager eller är slut, står detta tydligt i din faktura. 

 

Bekräftelse 
När du godkänt din order får du en bekräftelse till din angivna e-post att vi mottagit din 

beställning. 

 

Expeditionskostnad 
Order under 100 kronor expedieras ej! 

Expedition och fraktkostnad är inräknad i de flesta produkter. I de fall frakt tillkommer, anges 

detta i produktbeskrivningen. 

 

Leverans 
I normalfallet använder vi oss av PostNord för brev- och paketleveranser. Observera att vi inte 

kan garantera leveranstiderna med PostNord. Är du i behov av en produkt vid ett visst tillfälle, 

rekommenderar vi dig att göra din beställning i mycket god tid! 

 

Utrikes leverans 

Även om du är bosatt utanför Sverige finns det möjlighet för dig att köpa varor ur sortimentet 

i Profilshopen. Skicka ett mejl till profilshoppen; profilshop@fredsbaskrarna.se, så 

återkommer vi med information om tillvägagångssätt och fraktkostnad för leverans. 

 

Reklamation 
Kontrollera varan noggrant vid leverans. Reklamationer ska ske inom en vecka från det att du 

erhållit varan. Direkta fabrikationsfel som uppkommit senare ska skickas tillbaka till oss för 

kvalitetskontroll så snart som möjligt. Vi skickar dig en ersättningsvara när vi erhållit returen 

från dig. Du står själv för returfrakten. 

 

Ej utlösta varor 
Om vi får tillbaka leveranser på grund av felaktigt angiven eller ofullständig adress, debiterar 

vi dig samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur. Betalning sker mot 

faktura enligt fakturans betalningsvillkor. Betalas inte sådan faktura i tid, lämnas den till 

inkasso. 

 

Kontakta oss 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas 

profilshop, telefon 0703-812799 eller profilshop@fredsbaskrarna.se 

Profilshopens telefontider är måndagar kl 08.00 – 18.00, under övrig tid går det bra att lämna 

ett tydligt meddelande antingen på sms eller mejl, så återkommer vi så snart vi kan. 
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