Ventilation
Allmänna leveransbestämmelser
För leveranser gäller NL09 samt tillägg VU13 om annat ej anges
Övriga villkor
Transport och mottagande
Vid normal leverans av lagerförda artiklar upptagna
i prislistan svarar vi för transportkostnaderna om annat ej
överenskommits. Vid leveranser i övrigt gäller vad som
särskilt avtalats. Lossning sker vid fordonets sida till kaj eller
markplan, på av mottagaren anvisad plats. Lossning
utförs av bilens bemanning (en man) och mottagaren lämnar
erforderligt biträde. Om mottagaren ej kan lämna erforderligt biträde vid lossning eller att lossningstiden väsentligt
överskridits, förbehåller vi oss rätten att debitera köparen
ev. merkostnader.
Emballage och pallbyte
I prislistan angivna priser gäller inklusive sedvanligt
emballage av engångsnatur. Övrigt emballage eller lastbärare debiteras enligt nedanstående lista och krediteras
vid retur. Kreditering förutsätter att emballaget eller lastbäraren är i felfritt skick vid returen.

Returgodsbestämmelser
Varje retur av varor måste föregås av en överenskommelse härom mellan säljaren och kunden.
Varor som sänds i retur utan sådan överenskommelse,
kan inte tas emot på våra lager eller hos den fabrik
som direktlevererat.
Varor som returneras till oss förutsätts vara i samma
skick som då ni mottog dem från oss. För hantering och
rengöring av returnerade varor som är osorterade och
saknar specifikation eller som är smutsiga debiteras
särskild timpenning.
I de fall returen föranletts av fel som vi är ansvariga
för krediteras kunden fakturerat belopp utan avdrag.

EUR-pall_____________________________________113:-

Retur av specialbeställda produkter måste först
accepteras av fabrikant. Om fabrikant godkänner
retur tillkommer utöver nämnda avdrag, de ev. avdrag
och fraktkostnader som fabrikanten i fråga debiterar.

Pallkrage av trä______________________________ 88:50

För övriga returbestämmelser se NL09 samt VU13.

Halvpall av trä_________________________________ 51:Pallkrage för halvpall___________________________ 51:-

Observera!
Villkoren för rostfria rör och delar. Leveransdagens
legeringstillägg tillkommer.
Miljöavgift småorder
För varje order till ett värde understigande 500 kr netto
exkl. moms debiteras en miljöavgift småorder av 150 kr.
Denna avgift tas inte ut på butiksorder.

Priserna gäller per januari 2020 och är angivna exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt tryckfel.

