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Leverans och försäljningsvillkor från livingQuality Pooltak i Sverige AB
Priser
Alla varor säljs mot postförskott eller efterkrav
(kontant betalning vid leverans)
Vid beställningsvaror, till exempel hela pooler, pool-tak och produkter som
levereras direkt från fabrik, utgår en handpenning på 30 % av ordervärdet.
Lagstadgad MOMS ingår i alla våra priser (för närvarande 25%)
Vid valutaförändringar ändras våra försäljningspriser i motsvarande omfattning

Frakter m.m.
Fraktkostnad ingår ej.
Kostnaden för truck/kran vid avlastning av godset hos köparen ingår ej i offertpriset.
Däremot kan, säljaren vara behjälplig vid kontakt med företag som kan ombesörja detta.,
Delleveranser är tillåtna, om köparen inte skriftligt meddelat annat.

Uppsättning och montering.
Anläggningsarbeten, uppsättning och montering ingår inte i säljarens ansvar.

Garantier
Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i
enlighet med säljarens instruktioner så har våra produkter två års garanti från
leveransdagen. Varan skall vara använd i normal omfattning till det, för denna
produkt, avsedda ändamålet. Vid reklamation är säljarens ansvar begränsat till
leverans av ny vara, reparation eller återbetalning av köpeskillingen med avdrag
för säljarens eventuella merkostnader. Vid återsändning av reklamerad vara,
svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontering av defekt detalj
och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Garantin gäller ej normala
förslitningsdetaljer såsom glödlampor, packningar, axeltätningar och liknande
I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador
eller förluster för köparen om dessa uppkommit i samband med leverans, montering
eller användande av produkt. Om produkten modifierats gäller inte garantin.
Tvister skall avgöras i skiljenämnd

Leveransbegränsningar.
Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, pandemier, Brexit,
materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc.
eller omständighet av vad slag det må vara, utom säljarens kontroll, som inverkar
på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren att, efter
eget val, förlänga leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet,
utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning till köparen.
Eventuell angiven handpenning återbetalas.
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