
 

 

 
 
 

Tillägg till MatHems Allmänna Villkor: 

Villkor för erbjudandet om kostnadsfritt Glue Smart Lock 
 
 
Om In-i-kylen-leverans 
 
Nu behöver du inte längre vara hemma och vänta på din mat från MatHem. Med hjälp av Glues appstyrda 
dörrlås kan maten levereras utan att du är hemma.  
 
Så här fungerar det: 

• Beställ på MatHem.se och välj In i kylen-leverans med Glue i kassan. 

• Godkänn en engångsnyckel i Glue-appen. 

• När MatHem levererar knackar vi alltid på innan vi går in. 

• Du får notis i Glue-appen att MatHem låst upp dörren och senare att dörren låsts.  

• För trygghetskänslan filmas leveransen av MatHem och filmen skickas till din mail i slutet av 
dagen.  

• Ditt hem är även försäkrat av Glue vid leveranstillfället. Försäkringen ingår i tjänsten 
kostnadsfritt.  

• Kylvaror står i kylen när du kommer hem, frysvaror i frysen och torrvaror i sina kassar på golvet. 
 
Villkor för erbjudandet  
 
För att kostnadsfritt få ett Glue Smart Lock Kit (värde 2 490 kr) behöver du handla In-i-kylen-leverans från 
MatHem minst 4 gånger till ett sammanlagt ordervärde om 3 000 kr under 3 månader (”Villkoren”). De 3 
månaderna påbörjas dagen efter att Glue-låset har installerats (”Erbjudandeperiod”). 
 
Notera att varor på abonnemang samt varor med legitimationskrav inte kan levereras via In-i-kylen-
leverans. In-i-kylen-leverans är tillgängligt enligt de tider och dagar som anges i MatHems check-out.  
 
Om du inte uppfyller Villkoren ovan har MatHem rätt att fakturera dig 2 490 kr för Glue-låset, vilket 
kommer ske efter att Erbjudandeperioden har löpt ut. 
 
Leverans och installation av ditt Glue Smart Lock Kit kommer att hanteras av Glue och är föremål för de 
villkor som Glue meddelar i anslutning därtill. 
 
Ångerrätt 
Du har 14 dagars fri ångerrätt. Du som kund står för returfrakten och nedmonteringen av Glue Smart 
Lock. Om du vill utnyttja ångerrätten ska du följa de riktlinjer som följer av MatHems allmänna villkor, 
https://static.mathem.se/shared/policy/mathem_allmannavillkor.pdf.  
 
Genom att bocka i rutan åtar Du dig ovillkorligen betalningsansvar för ditt Glue Smart Lock Kit om du inte 
uppfyller Villkoren, oavsett anledningen därtill. 
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