Auktion gällande Robomow RS615 till förmån för Barncancerfonden
Användarvillkor
Allmänna villkor
Auktionen arrangeras av Tidab AB. Genom att delta i auktionen accepterar du detta avtal gällande auktionsregler. Du
godkänner att Tidab AB kontaktar dig efter avslutad auktion.
Hur gammal måste jag vara för att lägga ett bud?
För att få delta i auktionen måste du ha fyllt 18 år och samtliga bud är bindande.
Hur gör jag för att lägga ett bud?
Eftersom auktionen pågår på Facebook behöver du ha ett Facebook-konto. Du lägger ett bud genom att skriva ditt
bud i kommentarsfältet på auktionen.
När startar och slutar auktionen?
Auktionen startar 2018-03-23 kl. 14:00 och slutar 2018-03-30 kl. 14:00. När auktionen är stängd kan du inte fortsätta
budgivningen.
Om auktionen avbryts, vad händer då?
Avbryts auktionen beror det på tekniska fel som gör att rättvis budgivning ej kunnat ske. Om detta sker blir det en ny
auktion efter 24 timmar.
Hur vet jag att mitt bud har gått igenom?
När du har lagt ett bud syns ditt bud i kommentarsfältet på auktionen. Skulle budet inte synas där, har det inte gått
igenom.
Kostar det något att buda i auktionen?
Nej, det är helt gratis att buda i Tidab AB:s auktion.
Hur många bud kan jag lägga i en auktion?
Du kan lägga hur många bud du vill under auktionstiden. Var uppmärksam så att du inte budar över dig själv.
Någon la ett bud högre än mitt, vad händer nu?
Blir du överbjuden kommer du att få en avisering om detta (om du har aviseringar på). För att slå på aviseringar går
du in på Inställningar – Aviseringar.
Hur vet jag om jag vunnit budgivningen?
När auktionen är avslutad kommer du att bli kontaktad av Svensk Mediabevakning AB via ett meddelande på
Facebook och sedan tas kontakten vidare via mail/telefon.
Hur fungerar leverans vid auktionsvinst?
Vi får dina kontaktuppgifter för att leverera vinsten, normalt cirka 5-10 dagar efter avslutad auktion.
Jag behöver reklamera min auktionsvinst, hur gör jag?
För att du ska kunna reklamera varan ska felet vara ursprungligt, dvs. det ska ha funnits där när du fick varan. Du får
inte själv ha orsakat felet. Du betalar ev. fraktkostnad vid retur. För mer info om reklamationsrätt se:
http://www.konsumenteuropa.se/sv/amnesomraden/handel-inom-eu/reklamera-en-vara/reklamationsratten-isverige/
Garantivillkor?
Produkten som erbjuds i auktionen är en fabriksny produkt med garanti. Ansvarig för garantiåtaganden är Tidab AB.

