)g56b/-1,1*69,//.25
Priser: Samtliga priser är bruttopriser i SEK, exklusive mervärdesskatt.

Transportskador: Kontrollera ditt gods vid ankomst. Synliga skador skall
noteras på fraktsedeln vid mottagandet. Chauffören ska i sin tur också

Leveransvillkor: Fritt fabrik (EXW, Incoterms).

signera. Vid transportskador där godset fraktats på inoffs fraktavtal ska
anmälan göras till inoff inom 5 dagar för mottagningsdatum. För att du

Leveranstider:/DJHUKnOOQDSURGXNWHUÀQQVI|URPJnHQGHOHYHUDQVgYULJD

ska kunna göra en anmälan om en dold transportskada behöver förpack-

produkter har normalt 4-6 veckors leveranstid eller enligt överenskommel-

QLQJHQ |SSQDWV RFK NRQWUROOHUDWV LQRP  DUEHWVGDJDU IUnQ OHYHUDQV 7UDQV-

se. Längre leveranstider kan förekomma. Leveranstid anges på orderer-

portskadad produkt och emballaget ska sparas till annat meddelas av inoff.

kännande och är beräknad leveransvecka från inoff. inoff är inte skyldiga
att ersätta eventuella merkostnader eller andra förluster som uppkommit

Reklamationer: Reklamationer skall skriftligen anmälas till inoff senast 5

till följd av leveransförsening. Kund äger ej heller rätten att annullera order

GDJDUHIWHUDWWIHOHWXSSVWnWW$QVHVOHYHUHUDWJRGVYDUDIHODNWLJWVNHUDY-

till följd av leveransförsening.

hjälpande av felet genom reparation eller utbyte av det felaktiga godset.
inoff ska anses ha fullgjort sin skyldighet för felet när nytt eller reparerat

Ändring/annullering: Vid ändringar eller annullering av order debiteras för

gods sänts till den adress dit det felaktiga godset levererats. inoff avgör

inoff redan uppkomna kostnader, minst netto 300 kr.

vilket av alternativen som felet skall avhjälpas på. Ersättningsleverans debiteras enligt gällande prislista och krediteras vid godkänd reklamation.

Garanti: 3 års garanti mot fabrikationsfel. Utvalda produkter har 5 års garanti,

inoff åtar sig ej att ersätta merkostnader eller förluster som uppkommit till

*$
R

I|OMGDYUHNODPDWLRQ$QPlODQDYUHNODPDWLRQJ|UVWLOOLQRIISnLQIR#LQRII

uppkommer genom felaktig användning, montering eller omfattande slitage.

se eller 0451-775360.

Produktförändringar: inoff förbehåller sig rätten att under gällande prislis-

Ansvar: inoff ansvarar inte i något fall för skada som drabbar köparen

ta genomföra produktförändringar, och därtill tillhörande prisjusteringar,

till följd av att varan orsakat skada på annan egendom. inoff är heller

utan att det föregås av särskild information.

inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen som

$N

VH VlUVNLOG V\PERO   5    *DUDQWLQ RPIDWWDU LQWH VOLWDJHGHODU HOOHU IHO VRP
7I

grundas på skadeståndsanspråk från tredje man eller från av köparen anBetalningsvillkor:1RUPDOWGDJDUQHWWR*lOOHUIUnQWLGSXQNWHQI|UOHYH-

ställd personal.

rans från inoff. Efter särskild bedömning kan andra betalningsvillkor, såsom
förskottsbetalning, bli aktuella. inoff förbehåller sig rätten att ändra betal-

Returer: Retur av gods får inte ske utan godkännande från inoff. Retur-

ningsvillkoren därefter. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

handling erhålls i normalfallet av inoff. Produkt ska returneras i originalförpackning.

Äganderättsförbehåll: Levererat gods förblir inoffs egendom till dess att full

5HWXUDGUHVVLQRIILQUHGDE7RQYlJHQSRUW%MlUQXP

betalning har erlagts.
Giltighet:*LOWLJKHWHQSnGHQQDSULVOLVWDLQOHGVRFKXSSK|U
Särskilda försäljningsvillkor för prov- och utställningsprodukter: Vid beställ-

2018-03-31.

ning av provprodukter eller produkter till utställning gäller följande försäljningsvillkor om inte annat överenskommits med inoff eller dess säljare: 60%
YDUXUDEDWWOHYHUDQVYLOONRUIUDNWIULWWEHWDOQLQJVYLOONRUGDJDUQHWWR(YHQtuell returfrakt bekostas av kunden.
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