
LEVERANSVILLKOR

Omfattning
Priserna är rekommenderade priser på dessa erhåller ni er rabatt enligt avtal.

Levererat material återtages inte, om inte särskild överenskommelse om detta har träffats.

Lastpallar

Kreditering för återlämnad EUR-pall 75:—/st där avsändaren står för returfrakt.

Leveranser sker LOK (Levererat olossat köparen) enligt leveransklausuler för byggbranschen 2008.
Säljaren kan ombesörja utkörsel med baklift till en kostnad av 125:-/pall max 8 ton.
Leveranstiden kan eventuellt öka med en dag vid beställning av baklift.
Expeditionsavgift på 50:— tas ut på ordervärde understigande 2.000:-.
Om kunden önskar avisering av leverans och/eller inbärning av leverans tillkommer avgift enligt prislista från transportör.

transportföretaget och ersättas enligt dess leveransbestämmelser (NSAB 2000). CC Höganäs ansvarar inte för bräckage och andra
skador under transporten. Om leverans ej är möjlig att utföra pga av att kunden ej är nåbar, uppgiven adress är felaktig etc 
påfaller eventuell returkostnad samt ny leveranskostnad kunden.

Vid specialprojekt gäller speciella leveransbestämmelser, tex pool- och industriprojekt.

Prisvillkor Verktyg, Golvvärme och Glasblock med tillbehör

Vid försenad likvid debiteras dröjsmålsränta, 12 procentenheter över gällande referensränta.

Övrigt

Information
Information om produkterna finns i produktblad, broschyrer etc.
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

Leveransvillkor

Utlastningsort
CC Höganäs Byggkeramik AB, Ekeby.

Priserna gäller vid leverans i hela, obrutna förpackningar/paket.

Returhantering

Returätt inom 30 dagar från leveransdatum. Avsändaren står för returfrakten.

Sortiment och förpackningsstorlekar kan ändras utan föregående meddelande.

Fakturering sker per hel komposition, liter, kg eller minsta försäljningsenhet enligt gällande prisavtal.
Priser per m2 och lpm är avrundade. Antal plattor per m2 och lpm anges inklusive normal fog.

EUR-pallar debiteras med för närvarande 110:—/st. B-Pall och engångspall debiteras med för närvarande 45:—/st.

Leveransbestämmelser

En returavgift på 25% på lagerförda varor i obruten förpackning tas ut. Beställningsvaror samt spackel-, fäst- och fogmassor får ej returneras.

Frakten betalas av kunden om inget annat avtalats.

Betalningsvillkor

Transportförsening hos anlitad transportör är utanför CC Höganäs kontroll. Ev. ersättningsanspråk skall köparen rikta direkt till

30 dagar netto.

På dessa tre varugrupper erhålles 25% rabatt.

I övrigt gäller: Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet - ABM 07 . Kakel och klinker är
naturmaterial och avvikelser i färg och form kan förekomma. Dessa avvikelser utgör i sig ingen grund för reklamation.

Mail. order@cchoganas.se

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB,  Box 501,  267 03  Ekeby,  Tel. 077-447 35 00        Kundservice 010-475 40 01   Mail:  order@cchoganas.se

Det åligger köparen att kontrollera produkterna före montering. Ev. reklamationer efter montering accepteras inte.

Kundservice  order
Tel. 010-475 40 01.
Mail. order@cchoganas.se

De priser som förekommer i leveransvillkoren revideras årligen utifrån marknadsmässiga prisförändringar.


