GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
H. CLAUSEN AS. Org nr 984 579 594
1. PRISER
Det vises til de til enhver tid gjeldende
priser. Ved tilbud er akseptfristen i henhold
til tilbudet, eller maksimalt 3 uker fra
tilbudsdato dersom akseptfrist ikke er angitt.
2. LEVERINGSBETINGELSER
Prisene er å forstå FCA Enebakk / terminal
Oslo. Ved utkjøring vises det til de til
enhver tid gjeldende frakttillegg. Ved
transport med andre befordringsmidler
vises det til transportørens betingelser.
Transport for kjøpers regning og risiko.
3. BETALINGSBETINGELSER
Netto pr. 15 dager med mindre annet er
avtalt. Selger forbeholder seg eiendomsrett
til varen inntil hele kjøpesummen er betalt.
Jfr. Pantelovens §§ 3-14 til 3-22.
Selger kan kreve 1/3 forskuddsbetaling,
eller annen godkjent sikkerhet for
leveransen.
Etter forfall belastes renter med den
enhver tid gjeldende rentesats.
Papirfaktura belastes med fakturagebyr.

4. ANDRE BETINGELSER
Ved kjøp fra produsent forstås kjøp i en
forsendelse direkte fra produsent til kjøper.
Alle bestillinger foretas gjennom selger.
Det tas vanlig forbehold om force
majeure.
Vedrørende kvalitet, vises til den enhver
tid gjeldende fra produsent.
Med hensyn til leveringstid, vises til den til
enhver tid gjeldende fra produsent.
Bestilleren plikter å kontrollere selgers
ordrebekreftelse og meddele eventuelle feil
omgående, senest innen en uke.
Reklamasjon vedr. antall eller feil vare i
henhold til ordre, må kjøper, straks dette er
eller burde vært oppdaget, meddele selger.

Transportskade tas opp med transportør
omgående, med anmerkning på
følgebrev.
En beskadigelse/feil på en vare, hvor det
er ønskelig med avslag i prisen/eventuelt
bytting av varen, må meddeles selger omgående skriftlig, med henvisning til
fakturanummer og dato, innen produktet
tas i bruk eller monteres på plass.
5. VEDRØRENDE RETUR
Eventuell retur avtales på forhånd og
merkes med adressat, fakturanummer
og dato.
Retur som skyldes varen eller selger,
byttes uten omkostninger for kjøper.
Retur som ikke skyldes varen eller selger:
Standard lagervare hos selger:
- Ved ubrutt emballasje benyttes
25% returomkostninger min kr 500.
- Ved brutt emballasje avtales
returomkostninger i hvert tilfelle.
Ikke lagerførte varer hos selger:
- Ved ubrutt emballasje benyttes
35% returomkostninger.
- Ved brutt emballasje avtales
returomkostninger i hvert tilfelle.
Ikke lagerførte varer hos produsent, tas
ikke i retur.
6. VEDRØRENDE
AVBESTILLINGER
Alle avbestillinger skal omgående foretas
skriftlig av kjøper. For sen avbestilling av
ikke lagerførte varer hos selger belastes
med min. 25% avbestillingsgebyr med
tillegg av eventuell frakt og emballasje.
En avbestilling av ikke lagerførte varer
hos produsent godtas ikke uten etter
avtale med produsent.
7. ØVRIGE FORHOLD
Selgers ansvar beløper seg kun til varens
verdi.

Med forbehold om eventuelle trykkfeil.
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