Leveransbestämmelser – Larmia Control AB

Larmia Control AB’s allmänna leveransbestämmelser (gällande fr.o.m. 2016-01-01)
Larmia Control AB tillämpar Svensk Elektronik Allmänna Leveransbestämmelser
SEAL 2012 med ändring och tillägg enligt följande:
PRISER
Priser angivna i vår prislista är bruttopriser (med vissa undantag) och gäller exklusive moms.
Priserna kan ändras utan föregående meddelande beroende på valutaförändringar, leverantörspriser eller andra
omständigheter utom vår kontroll.
Offererade och avtalade priser gäller generellt exklusive allmän varuskatt, mot antagande inom 30 dagar från offertens
datum om ej annat avtalats.

LEVERANSVILLKOR
Priserna i vår prislista gäller för leverans fritt vårt lager i Sollentuna exklusive transport- eller annat specialemballage.
För leveransförseningar orsakade av yttre omständigheter utom vår kontroll, ansvaras ej.
För skador under transport ansvaras ej.
Vi förbehåller oss rätten till ändring av konstruktion, mått och priser utan föregående meddelande.

BETALNING
Betalning skall, där ej annat avtalats, vara oss tillhanda senast trettio (30) dagar från fakturadatum.
Om köparen ej erlägger betalning i rätt tid, är säljaren berättigad till att uttaga dröjsmålsränta från fakturans förfallodag.

RETURBESTÄMMELSER
Följande gäller för att vi ska kunna behandla eventuellt returgods:
1.

Endast sådana returer för vilka vi kan ställas till ansvar, t ex felexpediering eller fabrikationsfel, godkänns utan
extra kostnad för köparen.

2.

Övriga returer måste godkännas av oss. Med hänsyn till uppackningskostnader, kontroll, ev. justeringsarbeten och
omemballering, krediteras köparen fakturabeloppet, med ett avdrag som för lagervaror är 20%.

3.

Retur av varor med fakturavärde understigande 250:- kr netto, godkännes ej.

4.

Vid eventuell retur måste vår följesedel, faktura eller kopia av d.s. bifogas, alternativt vårt följesedelnummer
tydligt anges som referens. Detta är ett villkor för att returen skall kunna behandlas av oss.

GARANTI
Säljaren ansvarar, om ej annat avtalats, för fel som köparen reklamerar inom 2 år från leveransdagen på av Larmia
tillverkade produkter. I övrigt gäller våra leverantörers garanti. Vanligtvis är detta 1 år.
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