Salgs- og leveringsbetingelser
Varebestilling:
Hvis mulig, ønskes skriftlig bestilling pr. epost med henvisning til varenummer dersom
dette er kjent. Antall avrundes opp til hele kanner/bøtter levert fra leverandør, eller
ompakket etter ankomst vårt lager (Max delt i 2, 20% bruddgebyr).
Minimumsbestilling:
Vi har ingen minimumsbestilling.
Pris på produktene:
Faste prislister basert på uttak. Prisene er å forstå eks. mva. VI TAR FORBEHOLD OM AT
PRISENE KAN JUSTERES UTEN NÆRMERE VARSEL.
Produktinformasjon:
Oppgitt forbruk er basert på tidligere erfaringer og vi tar ikke ansvar for avvik.
Vi blander farger etter beste skjønn. Farger kan variere uti fra måten det legges på, type
underlag, type produkt etc. Lag alltid en prøveplate. Rist flaskene meget godt.
Betalingsbetingelser:
Pr. 14 dager fra fakturadato om ikke annet avtales. Private på vipps/klarna.
Leveringsbetingelser:
Hentes på vårt lager i Askim, eller sendes med Schenker/Bring.
Leveringsmåte:
Dersom varene ønskes transportert av oss, vil frakten bli fakturert sammen med varene
eller på egen separat faktura. Dersom De selv ønsker å hente varene ved vårt lager i
Askim, eller med en annen transportør, vennligst gi beskjed om dette ved bestilling av
varene. Det er da viktig at denne transportøren kan henvise til hvilken kunde han henter
varer for.
Frakt blir beregnet uti fra hver enkelt bestilling. Ta kontakt med oss for pris. Dersom
man ikke oppholder seg på leveringsadresse 08.00-16.00 så be om sporingsnr fra oss
slik at dere selv kan ta kontakt med Schenker å avtale utkjøring. Bomturer belastes med
450,- eks mva per gang.
Vi er ikke ansvarlig på noen som helst måte med forsinkelser som kan oppstå med
transport selskapene.
Restleveranser:
Eventuelle restleveranser noteres etter nærmere avtale/ønske. Kunde vil ikke belastes
for frakt på restleveranser om ikke annet er avtalt.
Angrerett:
Angrerett gjelder ikke på våre produkter grunnet spesialbestillt farge, fare for at varene
har blitt utsatt for frost, ompakket til mindre kvantum enn hva som kommer fra
produsent etc.

Rentebelastning:
Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter etter forsinkelsesloven. Videre så
purres forfalte krav èn gang (inkassovarsel). Når fristen i inkassovarselet er ute, sendes
kravet automatisk videre til inkasso. Salgspant/sikkerhet: De utleverte varer er solgt
med salgspant, og forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. Panteloven §§ 314 og 3–22). Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og eventuelt
saksomkostninger også er betalt i sin helhet.
Reklamasjon:
All reklamasjon må skje skriftlig senest 7 dager etter at varene er levert dersom denne
skal være gjeldende. Deco Designs AS` ansvar i forbindelse med mangler og forsinkelse
skal ikke omfatte indirekte tap som tapt salg, tapt fortjeneste eller andre følgeskader.
Under enhver omstendighet skal ansvaret være begrenset til vare verdien av
produktene fra Deco Design AS. Deco Design AS står ikke ansvarlig for utførelse med
produktet. Hverken av egne ansatte, samarbeidende håndverkere eller andre. Vi
arrangerer kurs både for håndverkere og private for å tildele vår kunnskap etter beste
art, men utførende er selv ansvarlig for resultat, garanti og reklamasjoner. ENDRINGER I
VÅRE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER KAN SKJE UTEN NÆRMERE VARSEL. VI BER
VÅRE KUNDER OM Å HOLDE SEG OPPDATERTE OM DISSE. SISTE OPPDATERTE
VERSJON VIL BLI LAGT UT PÅ NETTSIDENE VÅRE: WWW.DECODESIGNAS.NO

