Salgs- og leveringsbetingelser
Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.
TILBUD – PRISER
Prislisten på vår hjemmeside og hos våre
videreforhandlere viser til enhver tid gjeldende priser.
Ved tilbud på produkter som ikke er i vår standard
prisliste er tilbudet gyldig i 30 dager.

KVALITET
Tilbudet gjelder alminnelig handelsvare spesifisert i vår
prisliste. Dersom kjøper ønsker en spesiell kvalitet, eller
varer som avviker fra standard prisliste, må kjøper
presisere dette ved bestilling.

FAKTURADATO
Fakturaen dateres den dagen varen sendes eller hentes
fra lager eller videreforhandler.

BETALINGSBETINGELSER
Våre standard betalingsbetingelser for andelseiere er
netto 30 dager eller avregning mot medlemskonto. For
IKKE andelseiere sendes varene i oppkrav ved bestilling
av varer som skal sendes, og kontant betaling for de som
handler i butikk, hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler
fritar ham ikke fra rettidig betaling.

FORSENDELSE
Transportkostnader faktureres Kjøper hvis ikke annet er
avtalt. Selger velger transport og transportmåte etter
beste skjønn, med mindre kjøper har fremsatt ønske om
en bestemt transportvei og/eller transportmåte.

LEVERINGSTID VED LEVERING FRA PRODUSENT/VERK
ELLER UNDERLEVERANDØR
Levering skjer i overensstemmelse med avtalt
leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra produsent eller
underleverandør til Honningcentralen SA er ikke Selger
ansvarlig for.

RETUR
Selger mottar varer i retur bare etter avtale.
Spesialbestilte varer som ikke lagerføres på
Honningcentralens lager tas kun i retur når aksept fra
leverandør foreligger. Varer som ønskes returnert, må
være i samme stand som ved levering, og i
originalemballasje der dette anvendes for produktet.
Varer av samme type skal være sortert på samme måte
som det blir levert fra vårt lager. Dersom retur ikke
skyldes feil ved varen eller leveransen, beregnes
minimum 20 % returgebyr.

REKLAMASJON
Reklamasjoner skal skje skriftlig.
Reklamasjoner vedrørende transportskade eller manko i
antall skal skje straks ved varens ankomst og senest
innen 8 dager etter ankomst. Kjøper må dokumentere
transportskade for rette fraktfører og manko til Selger.
Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig
måte inntil reklamasjon er avklart.

SELGERS ANSVAR FOR MANGLER
Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av
varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så
som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning,
utskiftningskostnader, leietap eller for skade som varen
har voldt på person eller ting, med mindre mangler ved
varen kan føres tilbake til forsettelig eller grov
uaktsomhet hos selger og det kan påvises sammenheng
mellom forsettet, henholdsvis den grove uaktsomheten
og tapet.

FORCE MAJEUR
Selger er uten ansvar for følgene av force majeure.

KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN
Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot
eventuell pakkseddel og undersøke varen forsvarlig; alt
etter varens art og leveringsform.
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