SET – Försäljningsvillkor
1.
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Priser
Moms 25% ingår alltid i våra angivna priser.
SET förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående meddelande
Omständigheter utanför SET:s kontroll såsom force majeure, prisförändringar i ursprungslandet,
förändring av valuta ( mer än 5% ), fraktsatser etc eller ändring av mervärdesskatten eller andra skatter,
kan påverka att vi måste ändra offererade / lämnade priser.

2.

Betalning / Villkor
Kontant vid leverans eller om så överenskoms, mot faktura 10 dagar netto.
Beställningsimport över 3000 SEK sker alltid mot förskottsbetalning.
För tillverkade och/eller specialbeställda delar gäller alltid full förskottsbetalning innan order godkännes.
Arbete faktureras månadsvis i efterskott.
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen diskonto plus 8%. Varor / reparerat gods förblir SET:s
egendom tills full betalning erlagts

3.

Avbeställning
Alla avbeställningar måste göras skriftligt till SET.
Vid avbeställning av lagd order, som inte kan återkallas av SET eller på annat sätt vidareförsäljas inom
rimlig tid, återbetalas endast 50% av förskottsbetalningen alt. debiteras 50% av ordervärdet.

4.

Frakt
Angivna priser avser leverans, fritt SET:s lokaler. Fraktavgifter, moms och ev. PF-avgift från SET till
kunden debiteras enligt det leveranssätt som kunden väljer.
Skador på försändelsen skall kontrolleras i samband med mottagandet. Om skada uppkommit på
försändelsen skall kunden omgående lämna skadeanmälan till fraktfirman.

5.

Montering av delar
Kunden har ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras.
Vid montering av delar skall fabrikantens anvisningar följas.
På trimningsdelar ges endast en funktionsgaranti.
Delarnas överensstämmelse med SBP:s tillämpade normer kontrolleras av kunden i det fall detta äger
tillämpning. SET lämnar ingen garanti i detta avseende.

6.

Byten
Bytesrätt gäller endast efter överenskommelse med SET och inom 10 dagar från inköpsdatum.
Bytesrätt enligt ovan förutsätter att varan är oanvänd och att emballaget är oskadat och rengjort.
Varan skall returneras i originalförpackningen som måste vara emballerad.
Faktura / kvitto samt information ang. anledningen till bytet måste bifogas.
Returfrakt betalas av köparen. Varor som återsändes mot postförskott, efterkrav eller mottagarfrakt
utlöses ej.
20% expeditionsavgift avdrages från varuvärdet vid alla byten.
Vissa artiklar bytes ej såsom, brutna förpackningar av pack / repsatser, använda varor, elartiklar eller
andra varor vars skick inte utan svårigheter kan kontrolleras.
Artiklar som är skadade eller på annat sätt använda så att de inte kan vidareförsäljas som nya, bytes ej.
Specialbeställda/tillverkade varor bytes ej.
Bytesrätten innebär byte mot andra artiklar eller tillgodokvitto.

7.

Reklamation / Garanti
Köparen måste rengöra artiklar som skall reklameras annars debiteras rengöringskostnad.
Reklamation avseende ofullständig / felaktig leverans eller fel i levererat gods och skall ske snarast efter
upptäckt, dock senast 10 dagar efter leverans.
Reklamationsrätt förutsätter att varan hanterats enligt punkt 4 och att full likvid erlagts.
Faktura/ kvitto över gjord betalning samt information ang. anledning till reklamationen måste bifogas.
Kostnader för bärgning, resor, övernattning, hyrbilar, förlust i näringsverksamhet, direkta eller indirekta
förluster beroende på personskada, förmögenhetsskada, skada på annan egendom än av oss levererad
produkt ersätts inte.

