TOBIDAN-BREMSOMAT AS
Jerikoveien 20, 1067 Oslo
22 41 41 33
www.tobidan.com
mail@tobidan.com

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Normale betingelser nedenfor gjelder om ikke annen skriftlig avtale er gjort.
Priser
Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Priser er eks. mva. og kan endres med omgående virkning
uten forvarsel. Leveringsdagens priser gjelder.
Tilbud
Ved tilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller maks 1 mnd. fra tilbudsdato dersom ikke frist er
angitt.
Levering
Forsendelser skjer for kjøpers risiko, selger tegner ikke transportforsikring. Erstatning som følge av
manglende eller forsinket levering aksepteres ikke. Dersom man har mottatt en vare som er skadet under
transport må transportør/leverandør kontaktes umiddelbart. Skaden må kunne dokumenteres.
Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser gis etter kredittvurdering. Ved for sen betaling belastes renter etter gjeldende
rentesats.
Eiendomsrett
Eiendomsretten for varen forblir hos leverandør inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.
Ordre
Eventuelle rabatter er i henhold til avtale med selger. Hvis det ikke foreligger en slik avtale gjelder de til
enhver tid gjeldende standard rabatter.
Reklamasjoner
Ved reklamasjon må reklamasjonsskjema fylles ut som finnes på vår hjemmeside www.tobidan.com. Vi vil
deretter behandle reklamasjonen i samråd med våre leverandører. Eventuelle erstatningsvarer vil bli
belastet kunden inntil reklamasjonen er godkjent.
Retur
All retur skal avtales skriftlig på forhånd og kopi av pakkseddel eller faktura skal medfølge. Varen må
returneres i uskadd original emballasje. Om varen er skadet eller emballasjen ødelagt på noen måte kan
retur av denne avvises. Komponenter som har vært montert tas ikke i retur.
Ved retur av pant skal de gamle komponentene returneres i komplett stand, fri for olje, eventuelt i original
emballasje. Eget skjema for pant med info skal medfølge. Returgebyr kan tilkomme.
Endringer av salgs- og leveringsbetingelser
Vi forbeholder retten til å endre overnevnte salgs- og leveringsbetingelser uten varsel. Endringer vil være
gjeldende for ordre mottatt etter endringstidspunkt.
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