CebyC AS
Leveringsbetingelser.
Dersom kjøperen gir uttrykk for innvendinger mot salgsvilkårene, innebærer dette at selgeren forplikter seg til
å ta stilling til disse. For at eventuelle endringer skal bli gjeldende, kreves skriftlig godkjenning av disse
endringene fra selgeren.
1:

Leveransevilkår

Priser og leveransevilkår i samsvar med våre gjeldende regler og prislister.
Risikoen for tap eller skade på leverte varer overtas av kjøper idet varene er overlevert. Selgeren har rett til å
levere varene oppdelt i delleveranser.
Leveransetidspunkt er omtrentlige og selgeren kan under ingen omstendighet stilles til ansvar for tap,
produksjonsbortfall, skade eller utgifter som blir pådratt av bestilleren eller tredje part dersom
leveransetidspunktet ikke kan overholdes.
2:

Priser

De oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift, frakt, fakturagebyr og andre avgifter med mindre annet er
angitt spesielt. Ved leveranser pålydende mindre enn kr. 500,- eks. mva. vil det bli lagt på et
ekspedisjonsgebyr på kr. 100,3:

Betalingsvilkår

Betaling skal skje netto pr. 30 dager dersom ikke annet er avtalt.
Dersom forfalte beløp ikke betales i rett tid, belastes det med 1% rente pr. påbegynt måned.
4:

Eiendomsforhold

Det leverte utstyr/materiell forblir CebyC’s eiendom inntil varen er fullt betalt.
5:

Reklamasjon

Etter mottagelse av varene skal kjøperen omgående undersøke disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal
kjøper umiddelbart og senest 8 dager etter varens mot tagelse reklamere muntlig/skriftlig.
6:

Garanti

Leverandøren garanterer innenfor en periode på 12 måneder fra leveringsdag og bekoste reparasjon eller
utskifting av deler som det under normal drift blir feil på. Forutsetningen er at feilen skr iver seg fra produksjon
og/eller materialfeil og at den delen eller enheten eventuelt blir returnert til leverandøren og under forutsetning
av at:
1:
2:
3:
4:
5:

Selger skriftlig blir informert av kjøperen om feil og vedlagt detaljert informasjon om feilsymptom.
Kjøperen dekker returfrakt omkostninger vedrørende reklamasjonen.
Eventuelle inngrep i varen er utført av ikke teknisk utdannet personell.
Programvare garanti er kun gjeldende ved reproduserbare feil i programvaren
Retur

Det må ikke returneres varer uten avtale med CebyC AS. All retur skjer for kjøpers risiko og regning. Dersom
retur avtales, må varene være ubrukt og i original emballasje. Skader som følge av dårlig emballering må
kunden selv dekke.
Ved en eventuell retur blir det trukket et gebyr.
8:

Ansvar

Selger kan ikke gjøres ansvarlig for skade eller tap herunder følgeskader og avansetap som kjøper eller dennes
kunder måtte bli påført som følge av feil levert utstyr, forsinkelse eller uteblivelse av leveranser.

