EasyPC Tech
Villkor
Allmänt
Garantin gäller 60 dagar med undantaget på datorbyggen som gäller 365 Dagar och den
innehåller följande förutsättningar. Om uppstår exakt samma problem igen inom garantidagarna
blir reparerar jag felet utan kostnad. Det gäller ej Köp av eventuella reservdelar och/eller nya
komponenter. Om komponenten är slut och priset förändras står vi för extra kostnaden på den
exakta modellen men om du vill ha en annan komponent som kostar mer står vi för priset som
den trasiga komponenten hade och om det kostar mindre får du självklart pengar tillbaka. EasyPC
Tech tar inget ansvar för dataförlust kan uppkomma. Alla operativsystem är OEM nycklar om
inget annat avtalas. Om EasyPC Tech råkar ta sönder några komponenter under bygget står vi för
kostnaden att byta ut den. Om komponenten är slut och priset förändras står vi för extra
kostnaden på den exakta modellen men om du vill ha en annan komponent som kostar mer står
vi för priset som den trasiga komponenten hade och om det kostar mindre får du självklart pengar
tillbaka. Dessa villkor gäller vid all handel från EasyPC Tech. Nedan hittar du ytterligare villkor för
olika tjänster. Vi avskriver oss från försening som tredje part leverantör skapar. Detta avtal kan ej
ändras utan kundens samtycke.
Betalning
Betalningen sker via faktura som förfalls efter 30 dagar. Vid dröjsmål kommer en påminnelseavgift
på X:- och en dröjsmålsränta med en årlig procentsats på x%
Undantag
Respektive part befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller
försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande,
inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden,
uteblivna tillstånd, inskränkningar. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under
längre tid än en (1) månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att
utan ersättningsskyldighet frånträda avtalet.
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EasyPC Tech
Datorbygge
Denna garanti gäller i 365 dagar och innehåller de allmänna villkoren samt följande
förutsättningar. Om det blir fel på din dator eller går den sönder blir
reparationskostnaden reducerad med 50%. Köp av eventuella reservdelar och/eller nya
komponenter blir ordinariepris. Om komponenten är slut och priset förändras står vi för extra
kostnaden på den exakta modellen men om du vill ha en annan komponent som kostar mer står
vi för priset som den trasiga komponenten hade och om det kostar mindre får du självklart pengar
tillbaka. Innan datorn lämnas söks den igenom med Anti-virus program och säkerställas som
virusfri. EasyPC Tech tar sedan inget ansvar för de virus som eventuellt hamnar på din dator. Du
får en uppgradering för 50% reducerat pris. Det gäller EasyPC Techs tjänster, inte hårdvara eller
mjukvara. En uppgradering innebär att jag installerar/byter ut en eller flera komponenter på en och
samma gång.

Mobilreparation
Denna garanti gäller 60 dagar och den innehåller de allmänna villkoren samt följande
förutsättningar. Uppstår exakt samma problem igen inom garantidagarna reparerar jag den igen
utan kostnad. Om din Mobil går sönder på grund av felaktig reparation, alltså om vi har sönder din
mobil står vi för kostanden att ersätta din mobil. I första hand repareras den och den kostnaden
står vi för och om den inte kan repareras betalar vi en ny mobil av exakt samma modell. Om
EasyPC Tech råkar ta sönder några av de reservdelar vi köpt in för reparationen står vi för hela
kostnaden att byta ut dem. Om inget annat avtalas är det inte säkert att det kommer att användas
originaldelar. Om mobilen går sönder under leverans/upphämtning står vi för kostanden att ersätta
din mobil. I första hand repareras den och den kostnaden står vi för och om den inte kan repareras
betalar vi en ny mobil av exakt samma modell. Mobilen hämtas av oss eller lämnas av kund. Vi tar
inget ansvar för mobiler som postas till oss.
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EasyPC Tech
Hemsida
Om du har köpt en hemsida hos EasyPC Tech gäller de allmänna villkoren samt flöjande
förutsättningar. Denna garanti gäller i 60 dagar och det innebär att fel som kan uppstå på din
hemsida inom dessa garantidagar repareras utan extra
kostnad. Priset innehåller en designad hemsida samt publiceringen av sidan.

Månadskostnaden från Wix eller annan leverantör som används ingår inte i priset.
Innan du betalar fakturan får du en kurs i hur man hanterar sidan och därefter när fakturan
är betald får du ett gåvobevis från din valda välgörenhets organisation.
Äganderätt
EasyPC Tech äger alla rättigheter på producerat material till den färdiga hemsidan är till fullo
betald av kund. Så länge ingen betalning är gjord kan EasyPC Tech alltså vägra lämna över den
färdiga hemsidan eller när som helst dra tillbaka en redan överlämnad färdig hemsida. När en
betalning är gjord från Kund sida går alla rättigheter över till Kund. Den färdiga hemsidan lämnas
över till Kund tillsammans med eventuella originalfiler och inloggningsinformation.
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