Salgs‐ og leveringsbetingelser.

SALGS‐ OG LEVERINGSBETINGELSER
Tilbud/ordre
Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudets dato med mindre annet er avtalt.
Våre leveringsbetingelser er Opplastet fabrikk Rindal dersom annet ikke er avtalt.
Ordrebekreftelse sendes kunden for signering. Kunden forplikter seg til å kontrollere den tilsendte
bekreftelsen.
Alle våre priser er i norske kroner eksklusiv merverdiavgift, og opplastet fabrikk Rindal.
Våre kunder får beskjed når varen er ferdig produsert. Vi prøver å holde våre avtalte leveringsfrister. Ved
en eventuell forsinkelse vil kunden få beskjed så snart som mulig. Forsinkelse gir ikke rett til redusert pris.
En forsinkelse kan komme av både interne og eksterne forhold.
Letthus kan påta seg forsendelse av produktet som betales av mottaker.

Foliering
Vi må ha beskjed om at vognen skal helfolieres før den settes i produksjon. Dersom dette ikke skjer kan vi
ikke tilby foliering. Dette fordi vi må bruke en annen type glassfiber hvor vognen fester seg godt. Noen
ujevnheter kan forekomme på veggene. Ved mindre merker MÅ det brukes folie med sterkt lim.

Betaling
Ordinære betalingsbetingelser er netto per 10 dager fra fakturadato dersom annet ikke er avtalt. Ved for
sen betaling tilkommer purregebyr på kr. 50 eks mva. Purringer blir utsendt av Kredinor.
Fakturaer som ikke innbetalt innen en måned fra fakturadato påløper det morarenter med 8,5 % per
måned inntil hele beløpet er betalt.
Nye kunder blir kredittsjekket før levering.
Selger « Letthus AS » beholder eiendomsretten til varene, inntil hele kjøpssummen er betalt ihht. lov og
salgspant. Panteloven § 3‐22 og 3‐14.
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Leasing
Vi kan tilby leasing finansiering igjennom Sparebank 1 Finans Midt‐Norge.
Leasingavtalene er som regel på 36 eller 60 måneder. Evt. kan kunder lease produkter igjennom egen
bankforbindelse. Ved leasing som finansiering forplikter kunden seg til å innsende leveringsdokumentet
omgående etter levering til leasingselskapet.

Varemottak
Kunden er selv ansvarlig for lossing av lastebil dersom annet ikke er avtalt.
Kunden forplikter seg til å kontrollere varen ved ankomst, og melding på eventuelle avvik må sendes
skriftlig til Letthus på epost post@letthus.no senest innen 8 dager.
Når det gjelder transportskade MÅ dette påføres fraktbrev ved varens ankomst.
Dersom dette er oppdaget etter ankomst må dette meldes senest innen 8 dager.
Blir transportskaden meldt inn senere får våre kunder ikke erstatning fra transportør.

Garanti av produkt
Våre produkter har 5 års garanti på nye vogner (fra 09.01.2019) fra kjøpsdato. Før denne dato er det 2 års
garanti.
Produktet må leveres inn på fabrikk for reparasjon. Reklamerer kjøperen ikke innen 5 år kan mangelen ikke
senere gjøre mangelen gjeldende. Som kunde forplikter man til å gi beskjed om feil omgående for at
garantien skal gjelde.
Man kan ikke reklamere på slitasje og feilbruk av produktet/varen.
Viser til Kjøpsloven § 32.
Brukerhåndbok følges med alle vogner og kabiner.

Retur
Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers
instruksjoner. Varer som er spesialbestilt/produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som
standard lagervare, tas ikke i retur.
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