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OBS! Frakt ingår om ordern överstiger 900:- exklusive moms. Understiger ordern 900:- tillkommer en fraktkostnad på 85:-.
Art nr

Beskrivning/titel

Antal*

Pris

* Observera att vissa av våra produkter (protokoll) säljs i buntar och andra (manualer, handledningar och uppgiftshäften) säljs styckvis.
Kontrollera att du anger rätt antal. Önskar du t ex köpa 10 st protokoll och dessa säljs i bunt om 10 skriver du 1 (en) i antalskolumnen.

Sätt kryss om beställning
fortsätter på baksidan.

Vid beställning av psykologiska test och metoder gäller särskilda behörighetsregler. Sätt kryss i lämplig ruta.

o
o
o

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Leg logoped

o
o
o

Leg läkare
Sjuksköterska
Socionom

Spara den ifyllda pdf:en och bifoga
i ett mail till info@hogrefe.se

o
o
o
o
o

Arbetsterapeut
Specialpedagog
Talpedagog
Privat
Övrigt:

o
o
o
o
o

Sjukgymnast
Speciallärare
Lärare
Registrerad testanvändare
Jag har genomgått föreskriven
utbildning. Kursintyg bifogas.

Hogrefe Psykologiförlaget AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm
Telefon 08-120 256 00 Order 08-120 256 10 Telefax 08-120 256 15 info@hogrefe.se www.hogrefe.se

Vi har ÖPPET DYGNET RUNT! Ansök om e-handelskonto. www.hogrefe.se

Beställningsblankett

Art nr

Beskrivning/titel

Antal*

Pris

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Orderrutiner

Priser

Gör helst beställningen skriftligt. Sänd gärna fax. För
utländskt material som ej finns med i katalogen
accepteras endast skriftliga beställningar. Skriv tydlig
leverans- och fakturaadress samt underteckna beställningsblanketten. Skriv hela det sexsiffriga artikelnumret.

Vi reserverar oss för ändringar av priser och sortiment.
För utländskt material (i katalogen kursiverade priser)
förbehåller vi oss rätten till justeringar vid valutaförändringar och annat som ligger utanför vår kontroll.
Alla priser är exklusive moms.

Förpackningsenheter

Leveranstid

De flesta protokoll/blanketter säljs i buntar eller block om
10 eller 25 st. Skriv alltid det antal buntar eller block som
önskas. Exempel: Om du behöver 100 st. av en blankett
som säljs i bunt om 25 st. skriv “4” i antalskolumnen.
Returfrakt för felbeställning av kvantitet betalas av
kunden.

Leveranstiden är normalt sju dagar. Utländskt material
som ej finns med i katalogen kan ta betydligt längre tid.
Kontakta oss för besked om leveranstid och pris.
Brådskande beställningar kan vanligtvis levereras
snabbare. Detta måste dock uppges vid ordertillfället.

Mallar

Om en leverans är felaktig i något avseende ska
anmärkning göras inom åtta dagar från leveransdagen.
Observera att returnerade förpackningar skall vara
obrutna. Returfrakten betalas av kunden. Vi löser inte ut
postförskott eller efterkrav. Returfrakten återbetalas om
returen beror på felaktighet från vår sida. Om en vara är
skadad vid mottagandet ska hela försändelsen med
emballage uppvisas vid postkontoret. Skadeprotokoll ifylls
där. Vid godsbilsförsändelser kontaktas speditören.

Mallar för rättning säljs per styck och i satser. I materiallistorna står hur många mallar som ingår i en hel sats. På
beställningsblanketten skrivs det antal enskilda mallar
som önskas. Om du behöver mallar till ett visst delprov i
ett batteri anger du delprovets namn och är du osäker
om antalet mallar kan du lämna antalskolumnen öppen.

Restnotering

Om en vara är tillfälligt slutsåld gör vi en restnotering och
skickar den så snart den åter finns i lager. Om en vara
utgått ur sortimentet stryker vi den på din orderlista och
meddelar detta med leveransen av övrigt material eller
med separat post.

Returer och dylikt

Frakter

Frakt ingår om ordern överstiger 1 500:– exklusive
moms. Understiger ordern 1 500:– tillkommer en
fraktkostnad på 150:–. Fraktkostnaden varierar vid
utlandsbeställningar. Vänligen kontakta kundtjänst för
mer information.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Efter angiven
förfallodag debiteras dröjsmålsränta (= referensränta + 8
%). Vid betalning var vänlig uppge alltid fakturanummer
och kundnummer.

