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Villkor 
 
Allmänt 
Villkoren gäller i samband med de tjänster som 
erbjuds av Moment Anders Olsson AB, även 
kallad Moment Konst, genom den här sidan 
och även andra sidor som vi länkar till. 
 
Verkan av villkoren 
När du registrerar dig på momentkonst.se 
godkänner du de villkor som anges i detta 
dokument. 
 
Överenskommelse 
När du registrerar dig på momentkonst.se är 
du skyldig att uppge korrekta och fullständiga 
uppgifter gällande namn, adress, etc. Om 
informationen du angett av någon anledning 
ändras är vi tacksamma om du meddelar oss 
detta så snart som möjligt.  
 
För att registrera ett giltigt konto på 
momentkonst.se krävs det att du är minst 18 år 
gammal. 
 
Utnyttjandet av webbsidan 
När du beställer objekt via hemsidan 
registreras din order. Dina orderuppgifter 
skickas till den e-postadress du angivit och 
finns även till förfogande under Mitt konto. 
 
Moment Konst reserverar sig rätten att stänga 
av eller säga upp ditt konto om du bryter mot 
något i dessa villkor. 
 
Betalning 
Betalning sker via kreditkort. Kreditkort 
debiteras först då dina varor har skickats. 
 
Rättelser 
De beskrivningar av varor och tjänster som 
finns på momentkonst.se är genomgångna och 
korrekta. Vi gör vårt bästa för att rätta 
eventuella fel så snart de uppdagas. Färger 
och utseende på bilder kan i verkligheten skilja 
sig något från hur de ser ut på din skärm. 
Tryckstorlekar kan variera marginellt med varje 
nyproduktion. Om du behöver veta de exakta 
måtten på en produkt, vänligen kontakta oss. 
 
Copyright 
Bilderna och designen som används på 
moment konst hemsida är Moment Anders 
Olsson AB.s egendom eller egendom till 
respektive copyrightägare och används av 
moment konst enligt tillstånd från 
copyrightägare eller deras agenter. Det är inte 
tillåtet att använda dessa för reproduktion eller  

 
 
 
 
 
distribution, om det inte uttryckligen godkänns 
på vår hemsida. 
 
Garanti 
Moment Anders Olsson AB ger ingen garanti 
för mindre avvikelser på enskilda produkter när 
det gäller färg, tryck-, textil- och ytkvalitet samt 
andra mindre ändringar. 
 
Returer 
Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från det 
att du mottagit din beställning. Beställningen 
skall skickas tillbaka i ursprungligt skick och i 
originalförpackningen, om inte annat 
överenskommit. Om du returnerar varan trots 
att den är korrekt och inga brister finns står du 
själv för fraktkostnaden. 
 
 
Sekretess 
Personuppgifter 
Vi vet att du värnar om din säkerhet och ditt 
privatliv. Moment Anders Olsson AB kommer 
INTE att använda den information du uppgett 
eller vidarebefordra den till andra parter utan 
din tillåtelse. 
 
All information om kreditkort förvaras separat 
och när ditt köp godkänts tas delar av nummer 
och detaljer bort för att ingen skall kunna 
använda dina uppgifter. 
 
 
 
Återbetalnings- och avbeställningspolicy 
 
Returer 
Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från det 
att du mottagit din beställning. Beställningen 
skall skickas tillbaka i ursprungligt skick och i 
originalförpackningen, om inte annat 
överenskommit. Fraktkostnaden för returer 
betalas av kunden. 
 
Så fort vi erhållit din returnerade vara 
återbetalar vi hela beloppet på ditt kredit eller 
betalkort. 
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Terms and conditions 
 
Generally 
Terms apply in connection with the services 
provided by Moment Anders Olsson AB 
through this page and other pages that we link 
to. 
 
Effect of conditions 
When you register at momentkonst.se you 
agree to the terms described in this document. 
 
Agreement 
When you register at momentkonst.se you are 
required to provide accurate and complete 
information regarding the name, address, etc. 
If the information you entered for some reason 
changed, we are grateful if you notify us as 
soon as possible. 
 
To register a valid account momentkonst.se 
requires that you are 18 years old. 
 
The utilization of the website 
When you order items via the website 
registered your order. Your order information is 
sent to the email address you entered, and is 
also available under My Account. 
 
Moment Anders Olsson AB reserves the right 
to suspend or terminate your account if you 
breach any of these terms. 
 
Payment 
Payment is by credit card. Credit cards will be 
charged only when your goods have been 
sent. 
 
Corrections 
The descriptions of goods and services 
available on momentkonst.se is completed and 
correct. We do our best to correct any errors 
as soon as they are detected. Colors and 
appearance of the images may actually differ 
slightly from how they look on your screen. 
Press Sizes may vary slightly with each new 
production. If you need to know the exact 
dimensions of a product, please contact us. 
 
Copyright 
The pictures and the design used on the 
momentkonst.se  website is Moment Anders 
Olsson AB.s property or the property of the 
respective copyright owners and the use of art 
elements according to the permission of the 
copyright owners or their agents. It is not 
allowed to use them for reproduction or  

 
 
 
 
 
distribution, unless explicitly approved on our 
website. 
 
Guarantee 
Moment Anders Olsson AB provides no 
guarantee for minor deviations of individual 
products in terms of color, printing, textile and 
surface quality as well as other minor changes. 
 
 
Returns 
You can cancel your purchase within 14 days 
from the date you received your order. The 
order must be returned in original condition 
and in their original packaging, unless 
otherwise agreed. If you return the product 
even though it is correct and no deficiencies 
there you are responsible for shipping charges. 
 
 
Secrecy 
 
Personal data 
We know you care about your security and 
your privacy. Moment Anders Olsson AB will 
not use the information you provide or forward 
it to other parties without your permission. 
 
All credit card information is stored separately 
and once your purchase  
be approved parts of the numbers and details 
removed so that no one can use your data. 
 
 
 
Repayment and Cancellation Policy 
 
Returns 
You can cancel your purchase within 14 days 
from the date you received your order. The 
order must be returned in original condition 
and in their original packaging, unless 
otherwise agreed. The shipping cost of returns 
paid by the customer. 
 
As soon as we received your returned item we 
will refund the full amount to your credit or 
debit card. 
 
 
 
 
 
 
 


