Köpinformation Malmsten AB
Priser
Priser i prislistan är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive moms, eventuella skatter, avgifter och
fraktkostnader. I vissa fall tillkommer emballagekostnader.
Betalningsvillkor
För nya kunder tillämpas förskottsbetalning. Vid beviljad kredit förbehåller vi oss rätten att ta tillbaka
levererade varor tills dess full betalning erlagts. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.
Leveranstid
Normalt levereras lagerförda produkter inom 1 vecka från beställning med reservation för
mellanförsäljning. Delleveranser är tillåtna om köparen inte meddelat annat.
Garanti
Vi lämnar 6 månader garanti på våra varor. Garantin gäller dock inte då varorna nyttjats på ett sätt som
avviker från angivna instruktioner, vid nyttjande som avviker från normal omfattning för det avsedda
ändamålet samt för förbrukningsmaterial. Till förbrukningsmaterial räknas bl.a. hygienartiklar,
engångsmaterial, gummiband till simglasögon, badmössor och simblöjbyxor. Vårt ansvar är begränsat till
leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpesumman enligt vårt val. I inget fall kan vi
göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen.
Transportansvar
Om inget annat avtalats levererar vi fritt vårt lager. Transportören ansvarar för godset fram till köparens
leveransadress enligt transportföretagets leveransbestämmelser, eventuella transportskador skall
regleras av transportören. I de fall vi ombesörjer frakter regleras vårt ansvar av tillämplig nationell eller
internationell transportkonvention.
Reklamation
All reklamation i samband med leverans skall göras inom 4 dagar efter varans ankomst. Om sändningen
är skadad vid leverans skall detta noteras på fraktsedeln innan mottagandet godkänns.
Eventuella anmärkningar på fakturan skall göras inom 8 dagar.
Returer
Returer godkända av oss skall returneras till vår adress, om inget annat föreskrivits av oss.
Fraktkostnaden betalas av köparen. Före returneringen ber vi er att kontakta oss för att få ett
returnummer på sändningen.
Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktioner, dimensioner och
beteckningar i denna prislista samt att ändra priser. Vi reserverar även oss för eventuella tryck- och
sättningsfel i prislistan.
För fullständiga villkor hänvisar vi till ”Allmänna Leveransvillkor för Malmsten AB”.
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