Försäljningsvillkor
Original - inlämnat från kund
Före produktionsstart gör Your Wallpaper en tryckteknisk kvalitetskontroll av inlämnat original. Originalarbete utöver tryckoptimering debiteras med 950 kr per påbörjad timme.
Digitala bilder
Välj alltid högsta möjliga upplösning (native, inte interpolerat)
Vi rekommenderar en minsta upplösning av 1 megapixel per kvadratmeter. Exempel: Tapeten ska bli 2500 x 2400 mm
- vår rekommendation är minst 2500 x 2400 pixlar. Vi föredrar ett okomprimerat filformat som TIFF. Om du komprimerar
bilderna, använd alltid bästa kvalitetsinställningen.
Scannade bilder
Fotografier bör ha en upplösning på 300 ppi eller högre i A4-storlek. (297 x 210 mm), i färg eller i gråskala. För streckbilder (endast helt svart och helt vitt), scanna med inställningen Line Art i 600 ppi. Spara resultatet i tiff-, eps-, eller
psd-format. Observera att alla tryckta medier består av rasterpunkter och att dessa kommer att förstoras tillsammans
med bilden.
Vektorgrafik / mönster
Grafiska mönster bör skapas i ett program som använder vektorer. Exempel på sådana program är Adobe Illustrator,
Freehand eller Corel Draw. Om mönstret ska repeteras, var noga med att mönsterrutan är komplett och repeterbar åt alla
håll.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor 20 dagar netto från fakturadatum. Eventuell betalning därefter debiteras dröjsmålsränta motsvarande
Riksbankens gällande diskonto + 14%. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.
Minimidebitering 1000 SEK.

Leveranstid
Ca 10 arbetsdagar efter godkänt pdf-korrektur eller enligt överenskommelse. Produktionen sätter inte igång innan
godkännande av korrektur eller andra tillkommande orderdetaljer. Beställningar med korta ledtider kan innebära expresstillägg. Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar.

Reklamation
Reklamation måste ske inom 5 arbetsdagar från mottagandet av varan. Öppna förpackningen och kontrollera innehållet
så snart varan anlänt. Spara allt inner- och ytteremballage vid fraktskada för att möjliggöra inspektion av fraktbolaget. Om
tapeten uppvisar trycktekniska felaktigheter måste hela tapeten sändas tillbaka för att reklamation skall kunna genomföras. Kantresning, blåsbildning och glipor är vanliga fel som inte beror på tapeten. Dessa fel härleds till acklimatiseringstid,
limmängd, underlag och uppsättning. Your Wallpaper ersätter inte måleriarbete, omtapetseringskostnader eller kostnader
för tidsförlust och annan indirekt skada. Monterad tapet kan ej reklameras.

Avbeställning
När en order är satt i produktion kan avbeställning inte ske. Ändringar och arbete som medfört kostnader innan avbeställning skett kommer att faktureras, exempelvis retuscheringsarbete eller projektledning på plats.

Varumärken
Vid inlämnande av original är kunden ansvarig för att regler gällande patent, copyright eller varumärkesrätt följs. Alla
medförda skyldigheter ligger hos beställaren. Merparten av de referensjobb som visas på vår hemsida är från våra kunder
eller kunders kunder och är endast att betrakta som visningsexemplar. Your Wallpaper förbehåller sig rätten att fotografera av oss producerat material i sin slutmiljö för visning på vår hemsida eller på offentlig plats om inte annat avtalats av
beställaren.

Montering
Montering sker på befintligt underlag. Detta innebär att ytan skall vara färdigställd, eventuell spackling och målning
skall vara genomfört innan montering påbörjas. Montering förutsätts kunna genomföras helgfri vardag mellan klockan
08.00 och 17.00. Montering förutsätts kunna genomföras under en sammanhängande tidsperiod. Eventuella lyftanordningar/byggnadsställningar svarar beställaren för. Eventuella reskostnader, traktamente, parkering samt utlägg sker mot
efterkalkyl.

