Leverans och försäljningsvillkor
Försäljningsvillkor: För leveranser
gäller ABM 07, nedanstående företagsspecifika villkor kompletterar
ABM 07. Dessa leveransvillkor gäller
för leveransen i och med att HALLE
sänder orderbekräftelse.
Orderbekräftelse: Avtal är bindande
först då HALLE översänt orderbekräftelse. Avviker orderbekräftelse från
offert, upphör offerten att gälla.
HALLES orderbekräftelse anses vara
godkänd av kunden om denne inte
utan dröjsmål framställer anmärkning mot säljaren.
Beskrivningar: Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, toleranser,
pris, tekniska eller andra data i kataloger, prospekt, annonser och liknande
är ungefärliga och kan komma ändras
genom löpande produktförändringar.
Sådana uppgifter är bindande endast i
den mån avtalet uttryckligen hänvisar
till dem. Kunden ansvarar för att rätt
dimensionering görs.

Pris enligt lista: Säljaren har rätt att
ändra pris som beror på förändring av
råvarupris, valutakurser och liknande.
Leveransdagens pris och villkor gäller.
Emballage och fraktkostnad tillkommer
enligt avtal eller separat överenskommelse.
Leverans: Ansvar överförs till kunden
i och med att godset lämnar HALLES
fabrik.
Angivet leveransdatum avser vecka
då godset lämnar fabriken i Laholm.
HALLE ansvarar ej för eventuella förseningar orsakade av transportören.
Transportskador: Eventuella transportskador eller saknat kolli, ska noteras på fraktsedeln och bekräftas av
chauffören. Anmälan görs till HALLE
eller återförsäljare. Ta alltid bilder på
godset.

- Synlig skada eller saknat kolli
som ej är noterad accepteras ej
som reklamation.
- Dold skada ska anmälas inom 7
dagar efter mottagande.

Returer, återtagande förbehåll:
Om köparen inte betalar fakturan i utsatt tid förbehåller sig HALLE rätten att
häva köpet och återta godset. Godset
är HALLES egendom tills dess full betalning skett.
Returer skall alltid godkännas av
HALLE. Observera att ångerrätt inte
kan åberopas för varor som anpassats
specifikt efter kundens önskemål. Endast retur av oskadat gods accepteras.
Kreditering sker med max fakturerat
nettobelopp minus 25 procent. Transportkostnader belastar kunden.
Reklamationer: Om levererat gods
skulle visa sig vara behäftat med fel,
som inte varit synligt vid mottagande,
får HALLE efter eget val kostnadsfritt
återta, ersätta, reparera eller omarbeta
den felande varan.
- Om skadad produkt är monterad
accepteras inga reklamationer.
HALLE har utöver detta ingen skyldighet att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd för de direkta
eller indirekta förluster och kostnader
som kan ha uppstått för kund eller parter i senare led.

På leveranser från HALLE finns nedan
information till godsmottagare.

VIKTIGT!

VIKTIGT!

Kontrollera alltid godset samt att antal kolli
stämmer innan du kvitterar frakthandlingarna.
•

Kontrollera alltid godset samt att antal kolli
stämmer innan du kvitterar frakthandlingarna.
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Synliga skador eller saknat kolli ska alltid noteras och
kvitteras av Chaufför.
Anmälan görs sedan till Halleplast alternativt till din
Återförsäljare. Ta alltid bilder på godset!

Synliga skador eller saknat kolli ska alltid noteras och
kvitteras av Chaufför.
Anmälan görs sedan till Halleplast alternativt till din
Återförsäljare. Ta alltid bilder på godset!
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Synlig skada eller saknat kolli som ej är noterad vid
mottagandet accepteras ej som reklamation.

Synlig skada eller saknat kolli som ej är noterad vid
mottagandet accepteras ej som reklamation.
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Dold skada anmäls inom 7 dagar efter
leveransmottagning.

Dold skada anmäls inom 7 dagar efter
leveransmottagning.
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Om produkten är monterad accepteras inga
reklamationer, gäller ex repor/tryckskador.

Om produkten är monterad accepteras inga
reklamationer, gäller ex lack/glasskador/tryckskador.

Vid hantering av skivor ska dessa lyftas och
transporteras enligt teckning.
Lyft ej skivorna så det riskerar skador pga tryck.

Vid hantering av partier ska dessa lyftas och
transporteras enligt teckning.
Lyft ej partiet i en del av ramen.
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Det är inne att vara ute
Halle System AB
Kundservice 0430-122 80
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Kanalplast aktas!
Vid hantering av kanalplast,
var försiktig då kanterna är
ömtåliga och ytan är känslig för
visst tryck.
Punkt- och belastningstryck kan
orsaka skador på produkten.
Gå ej på skivorna!
Halle
Profilgatan 1 • 312 34 Laholm
Vxl: 0430 122 80
kundtjanst@halle.se
www.halle.se
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Glas aktas!
Vid hantering av glas, var
försiktig då kanterna är
ömtåliga.
Använd arbetshandskar
och skyddsglasögon
vid behov.
Halle
Profilgatan 1 • 312 34 Laholm
Vxl: 0430 122 80
kundtjanst@halle.se
www.halle.se

E-post kundtjanst@halle.se
www.halle.se

