Allmänna villkor PerkPiece AB

Hantering
PerkPiece AB tar din säkerhet på högsta allvar och garanterar dig en säker
process. PerkPiece AB utlovar kvalité på kort och design och om du är missnöjd
får du pengarna tillbaka.

Frakt / Retur
Sänd ditt bankkort till oss i anonymt kuvert. Vi kommer tillverka ditt nya och
sänder tillbaka ditt gamla kort tillsammans med det nya i en lyxig men diskret
förpackning.
Vi ansvarar såklart inte för posten, handhavandefel, förseningar eller dylikt som
är utanför vår kontroll.
Vi skickar alltid tillbaka kortet i diskreta, spårbara paket.
Det finns ingen möjlighet att erbjuda retur eller ångerrätt då produkten är
specialdesignad för dig.

Design
PerkPiece AB ansvarar inte för att kund laddat upp design som den äger. Det är
kunds ansvar att ladda upp foton, design, logotyper m.m som de själva äger och
har rätt till.
Vi har ingen ångerrätt då varje kort är unikt skapat och anpassat för dig.
Vi strävar dock mot att ha 100% kundnöjdhet och är du missnöjd vill vi att du hör
av dig.

Tillverkning
PerkPiece AB för över ditt EMV Chip och magnetremsa till ditt nya kort. Detta
görs genom särskild teknik och utrustning PerkPiece AB besitter.
Dessa chip fungerar inte men är ovanliga. Om du har ett sådant men vill skaffa
PerkPiece, kontakta din bank och beställ ett nytt kort.

Om ditt
PerkPiece
Ditt PerkPiece är ett lasergraverat metallkort som är 8 mm tjockt och väger
24-28 gram.
Ditt PerkPiece har chip och magnetremsa och funkar som ersättning för ditt
gamla bankkort. Det är inget nytt bankkort utan en uppgraderad design på ditt
tidigare kort. Ditt gamla kort kommer inte fungera efter processen.

Ditt kort är unikt och kommer utifrån din hantering och användning att åldras.
Vissa av våra metallkort är känsligare för repor än andra men inget som påverkar
funktion. Tänk bara på att ta hand om ditt PerkPiece så håller det längre.
Blipp fungerar inte och du bör undvika använda kortet i uttagsautomater. Detta
för att de har varierande kvalité och kan svälja kort som är för tunga för dem att
mata ut.

Garanti och
försäkring
Köper du till försäkring på ditt kort får du helt nytt kort vid borttappat eller
trasigt kort inom de första 6 månaderna. Gäller även om du vet att ditt kort
kommer gå ut inom den tiden, men vi uppmanar alla att begära ut nytt kort så
du maximerar hållbarheten.
Vår garanti täcker att ditt PerkPiece fungerar i 60 dagar från leverans.
Garantin täcker inte förlorade eller stulna kort faller inte under garantin men vi
hjälper dig gärna att ta fram ett nytt till schysst pris.
Garantin täcker Inte defekta kort. Med defekt kort menas att magnetremsan
delar sig från kortet eller det inte längre går läsa kortets chip och genomföra
köp.

Vi har ingen ångerrätt då varje kort är unikt skapat och anpassat för dig.
Vi strävar dock mot att ha 100% kundnöjdhet och är du missnöjd vill vi att du hör
av dig.

