LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER
1

Ab lager Slemmestad

1.1

Prisene i denne prislisten er ab lager Slemmestad og eks. mva.

1.2

Emballasje /paller er inkludert i standard forpakninger, med unntak av Troldtekt hvor pallekostnad tilkommer ved alle leveringer.

2

Leveringskostnader mindre ordre/brutte forpakninger

2.1

Ordre mindre enn en standard pall blir anført med pallekostnad pluss et brekkasjetillegg på kr. 370,-.

2.2

Ønskes ytterligere oppdeling/merking, blir hver deling anført med en pall og kr. 370,- pr deling.
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Emballasjekostnader brutte forpakninger ved kjøp av mindre enn en pall
Liten pall 800 x 1200 mm (til f.eks. tilbehør) kr 170,- / Stor pall 1250 x 2500/3050 mm kr 390,Emballasjekostnader for Troldtekt-produkter
Liten pall 600 x 1200 mm kr 100,- / Stor pall 600 x 2400 mm kr 125,-. Paller til Troldtekt-produkter blir fakturert for medgåtte paller, ikke bare brutte paller.
Transport/Transportforsikringer

5.1

Reklamasjoner på fraktskader/manko må tas direkte med transportør. Eventuelle etterlysninger av gods må tas direkte med transportør.
Transportør og fraktbrevnr. kan oppgis ved henvendelse til Cembrit as v/lagersjef, tlf. 31 29 77 03 / 90 20 43 23

5.2

Cembrit as kan ordne transport innen hele Norge. Kontakt oss for priser.

5.3

Transportforsikring til kundens adresse er ikke inkludert i prisene/transportprisene uansett om Cembrit as ordner transporten.
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Verksleveringer
Gunstige priser og betingelser kan avtales ved transporter direkte fra fabrikk og til kundens adresse (gjelder min 10 tonn). Transportforsikring ikke inkludert.
Reklamasjoner

7.1

Reklamasjoner vedrørende skade på produkter eller antall kolli skal skje straks etter varens ankomst, og det er kjøperens ansvar å dokumentere og få bekreftet slike
skader eller mangler av transportør, se transport.

7.2

Likeledes må reklamasjon vedr. bestilt mengde og vareslag skje straks etter varens ankomst.

7.3

Reklamasjoner vedrørende kvalitet skal skje til selger innen 7 dager etter at varene er levert. Cembrit as står ikke ansvarlig for konsekvensskader.

7.4

Ved reklamasjoner hvor det foreligger vesentlige mangler ved varene som selger svarer for - har selger valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta
omlevering eller kreditere en omforenet andel av fakturabeløpet. Følgelig skal produkter med feil/skade eller feil i farge ikke monteres.
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Ordrebekreftelser
Alle ordrebekreftelser MÅ kontolleres ved mottak. Har vi ikke mottatt tilbakemelding innen 24 timer regnes ordrebekreftelsen som godkjent.
Retur av varer

9.1

Ikke-lagerførte varer kan ikke returneres.

9.2

Varer som har vært lagret utendørs tas ikke i retur.

9.3

Varer mottas i retur kun etter skriftlig avtale med vår saksbehandler. 15% returomkostninger trekkes fra ved kreditering - etter at varen er kontrollert og funnet 100% i orden.

10

Endring og avbestilling av ordre

10.1 Endring av lagerordre etter bestilling kr. 250,-.
10.2
11

Ikke-lagerførte varer kan ikke påregnes endret/avbestilt senere enn 24 timer etter ordrebekreftelse, uavhengig av oppgitt leveringstid.
Endring av bestillingsordre etter bestilling kr. 650,- pr. endring.
Ansvarsbegrensning

Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videreanvendelse, eller for andre typer konsekvensansvar, med mindre feil eller mangler ved varen kan
11.1 føres tilbake til forsettelig eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det fra kjøper påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den
inntrådte skade. Selgerens eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lenger enn 1 år fra leveringsdato.
12

Leveringstider

12.1 Oppgitte leveringstider er veiledende. Leveringstidene kan variere fra uke til uke. Det tas forbehold om force majeure
12.2 Alle lagerordre må være oss i hende senest dagen før levering/henting. Dette gjelder også småordre.
13

Forbehold lagerførte varer

13.1 Lagerbeholdningen av lagerførte produkter er variabel. Ta derfor kontakt med oss for å få bekreftet at det aktuelle produktet er på lager i ønsket mengde.
14

Prisforbehold

14.1 Alle priser er beregnet med bakgrunn i valutakurser pr. 01.03.2018. Ved valutaendringer forbeholder Cembrit seg retten til å justere prisene uten forutgående varsel.
15

Betalingsbetingelser

15.1 Pr. 30 dager netto, eller pr. 10 dager - 1,0%. Ved forsinket betaling påføres rente i henhold til gjeldende lov.
16

Gyldighet

16.1 Disse leveringsbetingelser gjelder uavkortet mellom handlene.
Det tas forbehold om trykkfeil, samt endringer av produkter og spesifikasjoner.
Vi gjør oppmerksom på at fargeprøvene som vises i brosjyren vil avvike fra de reelle platefargene. For nærmeste NCS-farge; se cembrit.no

