Beställningsblankett
In-ear produkter
AVTRYCKSTAGARE

ANVÄNDARE

Datum:___________________________________________________

Född:
(ååååmmdd)

Namn:____________________________________________________

 Skickas direkt till användare

Företag:___________________________________________________

Namn:____________________________________________________

Gata:_____________________________________________________

Gata:_____________________________________________________

Postadress:________________________________________________

Postadress:________________________________________________

Telefon:___________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________

E-post:____________________________________________________

E-post:____________________________________________________

FAKTURERINGSADRESS

 Samma som användare

Bellman & Symfon vill inte ta del av någon personlig
medicinsk hälsoinformation.

Kundnummer:
Referens: _________________________________________________
Organisationsnummer:______________________________________

Gata:_____________________________________________________

Namn:____________________________________________________

Postadress: ________________________________________________

VAL AV HÖRSELSKYDD OCH FILTER

Bellman ER

Bellman RC

Bellman CH

Safesound

FILTERVAL

FILTERVAL

FILTERVAL

FILTERVAL

 ER9
 ER15
 ER25
 Tät modul
 Inget filter

 Bellman Drive

 CH25
 CH26
 CH28
 CH30

 RC15
 RC17
 RC18
 RC19

(RC19)

 RC13

FÄRGVAL FILTER
ER15 / ER25

 RC15
 RC17
 RC18
 RC19
 Tät modul

 Blå
 Röd

UTFÖRANDE

TILLVAL

 O-ring
 Metallkula

(transparent silikon)

UTFÖRANDE

 O-ring
 Metallkula

FÄRG SILIKON
Finns enbart i

Bellman Chill

Bellman Swim

 Bellman Chill

 Bellman Swim

FÄRG SILIKON

OBLIGATORISKT
FÄRGVAL SILIKON

 Transparent är
standard.
FÄRGVAL SILIKON

 Gul

 Grå

 Blå
 Röd
 Limegrön
 Orange

TILLVAL
På bellman.com
finns fler lösningar
för kommunikation.

 InER hörlurar
FÄRGVAL SILIKON – ER / RC / CH

SPECIALBESTÄLLNING

Transparent är standard. Kostnad för färg tillkommer.

Endast V  H  öra

 Turkostransparent

 Gröntransparent

 Gul

 Blå

 Svart

Max 2 färger

 Röd

BESTÄLLNINGEN GODKÄNNS ENLIGT VILLKOR NEDAN OCH PÅ BAKSIDAN
För att hantera denna beställning kommer Bellman & Symfon spara din persondata i enlighet med Bellman & Symfons sekretesspolicy. Din data
kommer även att delas med tredje part för produktion och fakturering. Bellman & Symfon följer direktiven för EU:s nya dataskyddsreform, GDPR.

Användarens underskrift

Ort & Datum

Bellman & Symfon Europe AB
Box 9104, 400 93 Göteborg
Tel 031-68 28 20
info@bellman.com, www.bellman.com

Beställningsblankett
In-ear produkter
LEVERANSVILLKOR
Leveranstid
Normalt femton (15) arbetsdagar plus postgång från av oss mottagen beställning samt av oss godtagbara avtryck.
Frakt
Fraktkostnader tillkommer enligt gällande prislista om annan överenskommelse ej finns.
GARANTIVILLKOR
Hållbarhetsgaranti - 4 år
Vi lämnar fyra (4) års garanti på filter och silikonpropp.
Garantin omfattar ej skada som uppkommit genom yttre åverkan eller genom brukande i oenighet med bruksanvisningen.
Passformsgaranti - 6 månader
Om hörselskydden skaver eller har andra passformsproblem åtgärdas detta kostnadsfritt inom sex (6) månader från leverans.
Filtergaranti - 4 veckor
Om hörselskydden upplevs dämpa för lite eller för mycket kan filtren kostnadsfritt bytas ut inom fyra (4) veckor från leverans.
Filtren skall vara i nyskick när de returneras. Då dessa produkter är individuellt anpassade tillämpas ingen returrätt.
BELLMAN & SYMFON FÖLJER DIREKTIVEN FÖR EU:S NYA DATASKYDDSREFORM, GDPR
Samtycke
Du som beställer produkter av Bellman & Symfon behöver ge ditt samtycke för att vi, i samband med beställning, samlar in dina
personuppgifter. Uppgifter såsom födelsedata, namn och adress sparas därefter i vårt kundregister i upp till 5 år. Dessa kan även komma
att delas med tredjepart i produktionssyfte. Dina uppgifter kan komma att användas för att skicka ut produktinformation.
Anledning
Vi använder uppgifterna för att du som beställare skall kunna spåra tidigare inköp, om behov finns för att beställa nytt, eller för att
komplettera ett tidigare köp. Uppgifterna sparas i ett säkrat dataregister som enbart anställda med behörighet har tillgång till.
Åtkomst till egna uppgifter
Du som användare har rätt att ta del av de uppgifter Bellman & Symfon sparat om dig i vårt kundregister. Enklast görs detta via mailkontakt
med oss. Du har när som helst rätten att korrigera eller radera dina uppgifter.
Rätt att bli bortglömd
Om du inte längre vill att dina uppgifter ska behandlas, och om det saknas legitima skäl för oss att behålla dem, är Bellman & Symfon
skyldigt att radera dem.
Rätt att få veta om personuppgifter har läckt
Om det skulle uppstå en läcka av personuppuppgifter har Bellman & Symfon skyldigheten att göra en anmälan till den nationella
tillsynsmyndigheten, så att du som användarna kan bli informerad och vidta åtgärder.
IT-miljön
Bellman & Symfons IT-miljö är säker då enbart anställda med behörighet och kompetens har tillgång till sparad information. Vi använder
certifierade och verifierade affärssystem som har tidsbegränsade lösenordsskydd.
Sekretesspolicy
Bellman & Symfon har en sekretesspolicy som du kan läsa mer om på vår hemsida www.bellman.com

Bellman & Symfon Europe AB, Box 9104, 400 93 Göteborg
Tel 031-68 28 20, E-post info@bellman.com

bellman.com

