Köpvillkor Järvaveckan/Stiftelsen The Global Village
1. Om Stiftelsen The Global Vilage (802481–1658)
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Stiftelsens postadress är Hidinge Backe 17, 163 65
Spånga.
Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@theglobalvillage.se med ditt
ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.
ÄNDAMÅL
Stiftelsens ändamål ska vara att stärka och bevara delaktigheten, demokratin och
gemenskapen i samhället i stort, och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, samt att
verka för och bevara ett hållbart samhälle och en lösningsorienterad diskussion om förbättrad
integration.
2. Beställning, Avbokning och Återbetalning
2.1 När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. Under ditt
konto finner du alla uppgifter om produkter, pris, och fakturering. Beställningen är bindande 5
dagar efter ni mottagit orderbekräftelsen. Därefter skickas en faktura med 30 dagars
betalningsvillkor. Fakturan är bindande.
Är något fel i beställning ska du omedelbart kontakta oss inom 5 dagar efter det att ni mottagit
den via e-post till faktura@theglobalvillage.se eller avbryta/ta bort eller modifiera din
beställning online inom just dessa 5 dagar.
2.2 Önskar du inte delta längre på Järvaveckan? Om du inte önskar delta ombedes göra
en avbokning genom att meddela oss på faktura@theglobalvillage.se. Notera att efter 5
dagar efter att du mottagit orderbekräftelsen kan vi inte enligt punkt 2.1 återbetala dig,
makulera fakturan eller kreditera den.
Du kan ge din beställning till annan aktör genom att meddela oss skriftligt på
faktura@theglobalvillage.se. Om du avbokar utan att specificera vilken aktör som ska få ta
över din beställning, tillfaller beställningen Stiftelsen The Global Village. Stiftelsen har rätt att
ge den till annan aktör utan ditt godkännande.
2.3 Inställt evenemang. Om vi tvingas ställa in Järvaveckan av anledning som inte klassas
som force majeure, sker återbetalning till dig av hela det fakturerade och betalda beloppet
inom 30 dagar efter vårt beslut om det inställda evenemanget.
Vid force majeure så som t.ex. sabotage, brand, hot, myndighetsförbud mot större
sammankomster, kan vi bli tvingade att ställa in Järvaveckan och detta på grund av
omständighet som vi inte rår över. I sådant fall kan vi inte utlova någon återbetalning.
Ingendera parten skall ha ytterligare anspråk än vad som nyss angetts med anledning av
inställt evenemang.
2.4 Andra villkor förekommer vid beställning direkt med underleverantörer (exempelvis
WorkMan). Vi uppmanar dig att läsa underleverantörernas villkor. Stiftelsen The Global Village
är inte ansvarig för avtal som ingåtts mellan er och övriga underleverantörer.

3. Leverans
Leverans kommer att ske i samband med det evenemang som köpet avser. Detaljer om
specifika leveranstider för enstaka produkter återfinns i orderbekräftelsen.
Förseningar i leveranser kan ske med anledning av leverantörer och ledtider utanför Stiftelsen
The Global Villages kontroll. Vår målsättning är att meddela dig om förseningar så snabbt som
möjligt. Vi kan dock inte garantera leverans i korrekt tid vid varje evenemang. Frågor gällande
leveranser ska skickas till info@theglobalvillage.se
4. Priser
Alla priser på vår webbplats anges i SEK och alla priser är exklusive moms. Moms på 25%
eller annan tillämplig momsnivå tillkommer.
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistor
samt prisförändringar som vi är nödgade att genomföra på grund av felaktig information från
underleverantörer eller tredjepartsleverantörer. Vår målsättning är alltid att vara tydliga och
transparenta med prissättning. Vi förbehåller oss dock rätten att justera eventuella priser med
anledning av, dock ej uteslutande, generella prisökningar från leverantörer och ökade
omkostnader för genomförande av evenemang där Stiftelsen The Global Village är arrangör.
5. Ansvarsbegränsning
Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkter eller
tjänster som vi levererat.
Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför Stiftelsen The
Global Village rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara
arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från
leverantör.
Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som
ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.
6. Produktinformation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi
garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan
förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa
sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.
7. Information om Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få
information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa
en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få
spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så
att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens
hemsida.
8. Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i dessa villkor. Ändringar av
villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för
accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

9. Tvist och lagval
Dessa villkor regleras av svensk lag. Tvist rörande giltighet, tolkning eller tillämpning av dessa
villkor som inte kan lösas genom förhandling mellan Parterna skall avgöras genom allmän
domstol där Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Vid mål i allmän domstol skall
vardera part stå sina rättegångskostnader.
10. Personuppgifter
Genom att registrera hos Stiftelsen The Global Village accepterar du vår dataskyddspolicy och
vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte
in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning.
Eftersom Järvaveckan har en skyldighet att skapa en säker och trygg mötesplats kommer vi
dela data med relevanta myndigheter inom säkerhetsbranschen och myndigheter.

