Vilkår og garanti for handel hos Varig
Fasade AS
Dette er salgs- og leveringsbetingelser før kjøp gjennom
Varig Fasade AS sin nettbutikk.

Generelt

BETALING MED KLARNA ELLER MED FAKTURA HVIS DET GÅR
GJENNOM FORESPØRSEL.
Når et kjøp skal gjennomføres må kunden godkjenne "terms and
conditions" VILKÅR i Klarna Checkout.

Levering
1. Lagervarer
Varer som vi lagerfører vil sendes ut i løpet av normalt 2-3
virkedager etter bestilling. Dersom dette av ulike årsaker ikke er
mulig vil du informeres om dette.
2. Varer som må produseres (standard)
Drutex S.A. har en produksjonstid på 2 uker, noe som gjør at vi kan
ha varer hos oss tidligst 15 dager etter bestilling. Vi får levering til
vårt lager én gang i uken. Dette betyr at levering hjem til deg normalt
vil ta 3-5 uker fra bestilling av standard produksjonsvarer. Vi tar
forbehold mot forsinkelser i produksjonsprosessen.
3. Varer som må produseres (spesial)
På spesialvarer (eks farger, glass, kryss -sprosser) vil
produksjonstiden være på 5-7 uker og leveringstiden vil være
tilsvarende lenger. Vi tar forbehold mot forsinkelser i
produksjonsprosessen.

4. Frakt til kunde (BLIR BEREGNET SOM TILLEGG)
Alle varer som bestilles hos Varig Fasade AS vil leveres til adressen
som oppgis. En forutsetning for at det skal være mulig å levere til
din adresse er at det er framkommelighet for stor lastebil (lengde:
18m, bredde: 2,6m + speil, høyde: 4,5m). Dersom slik
framkommelighet ikke finnes oppfordrer vi deg til å kontak te oss slik
at vi kan prøve å finne en løsning. Produktene vil leveres og losses
av med jekketralle, så det må være framkommelighet også for dette.
Dersom det er spesiell nødvendighet for kranbil så er det opp til
kunden å opplyse om dette.

5. Forsinkelse
Vi greier nesten alltid å levere varene til avtalt tid, men noen ganger
oppstår force majeure, streik, lockout, transporthindringer, feil under
produksjon, forsinkelse av råmaterialer, transportskader og/eller
andre uforutsette ting som gjør at leveringen utsettes.

Reklamasjon
1. Feil eller mangler
Ved gyldige feil eller mangler vil Varig Fasade AS innen rimelig tid
rette dette eller omlevere den delen av varen som er feil, eller gi et
prisavslag dersom dette er mer gunstig for begge parter.

Kjøperens mislighold
•

Dersom kjøperen ikke overholder sin del av avtalen, og dette
ikke har grunn i forhold fra selgerens side, kan VF AS holde
tilbake varene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve at
avtalen heves. VF AS kan også kreve renter ved forsinket
betaling eller inkassogebyr.

Salgspant
•

Varig Fasade AS har salgspant i varene inntil fullstendig
kjøpesum inkludert eventuelle renter og omkostninger er
betalt.

•
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