Försäljnings och leverans villkor
ReTherm Kruge AB ti llämpar allmänna leveransb estämmelser enligt AA VVS 09, NL
09, ALOS samt B AL 9 7 beroend e på bransch, med följa nde til lägg och undantag:
För levera nser inom Sveri ge gäller i offer t och/ell er orderb ek räftelse a ngivna
allmänna leveransvil lkor med följand e till ägg:
1. Leveransklausul er tolkas i enli ghet med vid avtal ets ingå ende gälland e
INCOTERMS, såvida ej annat uttr yckligen angivits i allmänna villkor.
2. Sändningar oavsett transportsätt l evereras FCA enligt INCOTERMS oc h
exklusive emballage om inget annat avtalats.
3. Kostnad för Europ apall, halvpall, pallkragar och erford erligt specialemballage
debiteras alltid.
4. Vid godsmottagni ng skall skada, minskning eller förlust, som är synli g, anmälas
genast vid motta gandet och a ntecknas i transportdokument eller i anna n
handling. Anteckni ngen skall b estyrkas av chauffören. Motta garen är skyldi g att i
omed elbar anslutning till mottaga ndet a v gods kontroll era om det är behäftat
med dold skada. Dol d skada skall anmälas till transportör en snarast, dock senast
7 dagar efter mottagandet av godset. Under förutsättning att ovanstå ende villkor
uppfyllts kan säljar en på köparens b egär an bistå denne med reklamation
gentemot transportören. Säljarens skyldi gheter b egränsas då till reklamation
samt information till köparen därom.
5. Vid retur av vara gäller följand e:
Varje r etur måste föregås av en överenskommelse. Efter överenskommelsen
erhåll er köparen ett retur nummer som skall relateras till i all korrespondens. Vid
retursänd ning skall köparen alltid lämna uppgifter om Faktur a/order nummer oc h
datum på säljarens f aktura ell er packsed el, (helst kopia på d essa dokument) samt
specifikation på retursändningens innehåll.
Saknas över enskommelse accepteras ej retur en.
- Gods som retur ner as till oss förväntas vara i ursprungligt skick, eventuellt
återställand e av vara debiteras enl igt gä llande timpris.
- I de fall r etur en beror på säljaren genom fel expedi ering, krediteras vara fullt ut
och inget r eturavdra g utgår.
- För retur, som la gerförs av säljaren, krediteras varan med ett avdrag på 25 % av
debiterat varuvärd e.
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- Därutöver avdrags kostnader för erforderliga åtgärd er för p rovning och
återställand e av vara till ursprungligt skick.
- Retursänd ning med varuvärd e understigande 1000: - netto exklusive moms
krediteras ej.
- Retur er skall ske til l säljarens la ger i Vä stra Frölunda oc h utan kostnad för
säljaren, DAP enligt INCOTER MS 2010.
- Bruten originalförp ackning, samt ej komplett och/eller skadad produkt
krediteras ej.
6. Av säljaren för köparen sp ecifikt beställd vara ell er för säl jaren ej nor mal
lagervara, kan ej a nnulleras ell er returneras.
7. Säljaren a nsvarar endast för dimensi oneri ng som grundats på till köparen
tillställt dimensioner ingsunderlag. Sål edes åvilar det köpar en att noga kontroll era
angivna förutsättni ngar.
8. Säljaren a nsvarar för andra lämnade uppgifter endast om direkt hänvisni ng till
dessa gjorts i vår or derbekräftelse.
9. Offererad e priser är baserade på offer tdagens valutakurs f ör SEK/EURO. För
fakturadagen tillämp as gällande valutakurs enl. NASDAQ OMX Stockholm AB
MITTKUR S. Vid förändring med mer än + /- 3% på fakturadagen förbehåll er vi oss
rätten att j ustera motsvarande. Är l ever ansen försenad, och det inte b eror på
köparen, skall urspr ungligt avtalad lever anstidpunkt gälla för baskursen.
10. Som betalni ngsvi llkor gäller 30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning
ej erläggs i rätt tid skall, om inte annat a vtalats, dröjsmålsränta utgå efter en
räntesats som med åtta procentenheter översti ger Sveriges Riksbanks vid varje
tidpunkt gälland e r eferensränta.
11. Hyra av verktyg. Kund en ansvarar för verktygen och förpli ktigar sig att ersätta
ReTherm Kruge AB vi d stöld ell er skada. Kund en ansvara för erforderligt
under håll av hyrda verktyg.
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