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Tack för att du handlat varor hos Zelected by Houze!
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Leverans
Dina varor skickas inom 14 arbetsdagar. Du kommer att få varorna aviserade via SMS i din
mobil. Saknar du mobil så aviseras varorna via brev hem till dig.
Du har 14 dagar på dig att hämta ditt paket på angivet utlämningsställe.
(Ej uthämtade paket debiteras med 200 kronor för frakt tur o retur samt hantering.)
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Betalning
Som kund hos ZbH har du 10 dagar kredittid från och med den dagen dina varor finns att
hämta på närmaste utlämningsställe. Vi tar ut en fakturaavgift på 19kr
Vänligen, observera betaldagen som anges på din faktura. En avgift utgår vid påminnelser.
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Kontakt
Om du önskar byta, reklamera eller returnera en vara, finns information om detta på vår hemsida www.zbh.se under ”Kontakt” En reklamation måste göras inom en vecka.
Har du andra frågor är du välkommen att maila till oss på info@zbh.se eller ringa till vår
Kundservice på tel. 046-71 20 00 vardagar mellan 09.00-12.00 och 13.00-14.00.
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Hämta gärna inspiration på vår hemsida www.zbh.se
Här hittar du våra senaste produkter presenterade i härliga miljöer.
Hoppas att du blir nöjd med dina varor!
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