LEVERANSVILLKOR
1.

Samtliga priser gäller, om ej annat angives, fritt vårt lager Malmö, exklusiv gällande moms. Utöver
varans pris tillkommer frakt (Porto) samt i vissa fall pall och emballagekostnad och efterkravsavgift.
Transportförsäkringen tecknas genom vår försorg på ugnar och ugnsutrustning.

2.

I händelse av eldsvåda, olyckshändelse, driftstörning, strejk, lockout, mobilisering, politiska
oroligheter, trafikrubbningar, eller varje annat förhållande som kan inverka hindrande eller
försvårande på våra åtagande, fritar vi oss från ansvar och förbehåller oss rätt att helt/delvis
frånträda påtagna förpliktelse.

3.

Eventuell reklamation ska, om möjligt, ske direkt efter mottagande av varan, dock senast tio (10)
dagar därefter. Vid bifogande reklamation åtar vi oss endas att utföra ersättningsleverans eller att
återta varan mot återbördande av köpeskillingen. Eventuella
Kostnader skada, förlust genom driftstopp, vite, skadestånd eller dylikt ersätts ej. Tvist om varan är
felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden (i den mån
Nämnden är behörig). Innan något material används i produktion, skall materialet i fråga lämpligt vis.

4.

Inom tio (10) dagar från mottaget av varan ger vi köparen rätt att frånträda köpet genom
Återsändande av varan till vår adress. Återbetalning eller kreditering sker därefter utan dröjsmål.
Köparen har att stå för kostnaden vid retur. Varor som speciellt tagits hem eller tillverkats för köparen
eller varor eller varor som använts for inte returneras. För retur måste alltid säljaren kontaktas.

5.

Normal leveranstid omgående från lager dvs ca 1-2 veckor efter beställning. Vid eventuell
Leveransförsening meddelar vi detta och underrättar om nytt leveransdatum. Köparen har
vid detta tillfälle rätt att, om så önskas, frånträda sin beställning.

6.
7.

Varan förbli vår egendom tills fullbetalning erlagts.
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen tills betalning sker med en räntesats motsvarande 9%
över Riksbanks diskonto på betalningsdag. Vid betalningspåminnelse debiteras en avgift 50:- /
påminnelse.
8. I förekommande fall debiteras fastställd pall- och emballageavgift.
9. Expeditionsavgift utgår med 80:- vid order under 400:-.
10. Rätt till ändring av prislistan Utan föregående notis förbehålles.
11. Våra leveransvillkor har ändrats Fr.o.m. 2019-09-01 gäller följande: Vid beställningar understigande
2500:- exkl. moms som packas vid vårt lager i Köpenhamn (CPH) och skickas direkt till kund
tillkommer en packostnad på 210:- exkl. moms förutom frakt och emballage. Beställning över 2500:ingen extrakostnad.
12. Beställningsvaror som ugnar, drejskivor och övriga maskiner debiteras en extra frakt, emballage och
packostnad.

