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ALLMÄNT
1 Dessa bestämmelser reglerar de villkor som gäller när kund och LOOMIS
avtalat om köp av svenska sedlar och mynt i färdigförpackade växelpaket
innehållandes värde motsvarande ett nominellt belopp om maximalt SEK 5.000
och en vikt understigande 2 kg (”Växelpaket”).
TJÄNSTEBESKRIVNING
2 Beställning
Beställning av Växelpaket sker elektroniskt genom ifyllande av formulär på
www.loomis.se.
Beställning ska vara korrekt ifylld och göras i enlighet med vid var tid gällande
instruktioner för tjänst.
3 LOOMIS åtagande
LOOMIS åtar sig att:
- Ta emot skriftlig beställning av Växelpaket från kund enligt punkt 2 ovan.
- Kontrollera att betalning av nominellt belopp har inkommit till LOOMIS
anvisade konto.
- Sedan betalning inkommit, förpacka, avisera och leverera äkthetskontrollerade
och kvalitetssorterade sedlar och mynt enligt Sveriges Riksbanks vid var till
gällande riktlinjer. Leverans och avisering sker till tredje part för vidare leverans
till kund genom rekommenderat brev.

4 Ersättning
- Ersättning av Växelpaketets värde sker genom att kund erlägger nominellt
belopp på av LOOMIS anvisat konto med tillämplig referens.
- LOOMIS tar därutöver ut en avgift för tillhandahållande av tjänsten i enlighet
med vid var tid gällande prislista.
- Om kund inte hämtar ut sitt aviserade Växelpaket inom den tid som följer av vid
var tid gällande instruktioner för tjänst, kommer det att returneras till LOOMIS.
LOOMIS äger då rätt att räkna upp de mynt och sedlar som LOOMIS fått åter,
sätta in motsvarande belopp på kunds konto samt fakturera kunden för den
tillkommande uppräkningstjänsten enligt vid var tid gällande prislista.
5 Kundens åtagande
Kunden åtar sig att:
- Ersätta beställda Växelpaket genom att sätta in motsvarande nominella belopp
på av LOOMIS anvisat konto.
- Om inbetalning inte inkommit till av LOOMIS angivet konto inom fem (5)
arbetsdagar kommer kundens beställning att annulleras och därmed inte
utlevereras till kund.
- Vid mottagande av kollin kontrollera att levererade Växelpaket är korrekt
förslutna och överensstämmer med följesedel.
VILLKOR
6 Ansvar
LOOMIS ansvarar för värdet av beställda Växelpaket under tid:
- fr o m det nominella värdet motsvarande beställda Växelpaket mottagits på
LOOMIS konto;
- t o m Växelpaket utlämnats av tredje part mot kvittering av kund.

