SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR
GULVKOMPAGNIET A/S.
PRISER.
Priser oppgitt i våre prislister kan endres uten forutgående varsel dersom endringer i innkjøpspriser/
-kostnader eller valutaforhold gjør dette nødvendig.
MINSTEORDRE.
Hvor ikke annet er anført i prisliste er minsteordre kr 500,- ekskl MVA og leveringskostnader. Ordre med lavere verdi kan allikevel
ekspederes men da mot betaling av småordrekostnad pt. kr 50,00. Dersom det er inngått avtale om elektronisk faktura eller e-faktura
bortfaller kravet om minsteordre.
TRANSPORTSKADE/MANKO
Varemottager er selv ansvarlig for å påse at mottatte varer ikke er beskadiget og at antall er i overensstemmelse med pakkseddel/ordre.
Melding om skade og manko skal påføres fraktbrev og uten opphold meddeles Gulvkompagniet A/S.
FORSENDELSE
Gulvkompagniets priser forstås FOB vårt lager i Oslo. Kunden kan selv bestemme forsendelsesmåte/speditør ved å gi beskjed til vårt
ordrekontor. Hvis slik beskjed ikke er gitt benyttes Gulvkompagniets vanlige transportkanaler og kunden faktureres for transporten på
faktura. Kunden er selv ansvarlig for å holde leverings- og fakturaadresser adresse oppdatert, likeledes for kostnader som måtte påløpe ved
returforsendelser, omadresseringer etc. som følge av at beskjed om adresseendring ikke er gitt
BETALING
Betalingsbetingelser fremgår av faktura. Den normale faktureringsmåte er e-faktura elle faktura på e-post. Utsendelse av papirfaktura må
avtales særskilt. For forsinket betaling belastes gebyr, pt. kr 62,00, pr purrereaksjon, samt morarente i hht. den til en hver tid gjeldende
rentesats i morarenteloven, pt. 9,5%. Blir fordringer til tross for purringer ikke betalt kan Gulvkompagniet A/S si opp kundeforholdet uten
ytterligere varsel. Utestående på kundekonto forfaller i slike tilfeller til omgående betaling og kan om nødvendig rettslig inndrives.
SALGSPANT
Gulvkompagniet A/S forbeholder seg salgspant i leverte varer i hht. pantelovens § 3-14 og § 3-22 inntil fullstendig oppgjør er mottatt.
VARENES ANVENDELSE
Kjøper skal gjøre seg kjent varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte
anvendelse, og kjøper bærer selv et hvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle av videresalg å videreformidle mottatte
opplysninger om varen. Skulle det oppstå tvil om et produkts bruksområde eller egenskaper skal Gulvkompagniet A/S kontaktes før
produktet tas i bruk.
REKLAMASJONER/RETUR
Alle reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og ikke senere enn 14 dager etter varens mottakelse. Omfattes varene av garanti i hht. norsk lov
skal påberopelse av garantifeil gjøres umiddelbart etter at mangel er oppdaget. Unnlatelse av slik umiddelbar påberopelse kan medføre at
garanti bortfaller.
RETUR
Retur grunnet feilkjøp eller varer til overs må ikke skje uten forutgående avtale og senest 30 dager etter varens mottagelse. Retur
godkjennes kun for kurante lagervarer i ubeskadiget forpakning. For retur belastes gebyr tilsvarende 10% av returvarers totalpris (Minimum
kr 100,00) samt evt. transportkostnader. Vare som er tilvirket spesielt for mottager godkjennes ikke for retur med mindre
kvalitetsreklamasjon gjøres gjeldene. Retur av varer som krever spesielle lagringsforhold fordi de ikke tåler frost, varme etc. godkjennes
normalt ikke.
Ved feilleveranse aller reklamasjon skjer retur for Gulvkompagniets regning og risiko. Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til å
bestemme fremsendingmåte og speditør. Når forsendelseomkostninger dekkes av Gulvkompagniet A/S besørger vi oversendes
returdokumentasjon samt evt. adresselapper som skal påsettes varen. Vi vil også gjøre avtale om opphenting med speditør evt. må mottaker
levere pakken på nærmeste postkontor.
Retur av varer i postoppkrav aksepteres ikke og disse vil ikke bli avhentet.
Ethvert kjøp fra Gulvkompagniet A/S forutsetter aksept av disse betingelser og kjøper har ved sin inngivelse av ordre akseptert
ovenstående.
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