
Dersom ikke annet er avtalt, gjelder våre betingelser som spesifisert under.

Priser og leveringsbetingelser
Prisene er notert veiledende, ekskl. MVA., ex works, pr. stk., alternativt pr. meter slange eller rør. 
Flenshalvdeler pr. halvdel, rørklammer pr. par.
Levering er utført og risiko går over på kjøper når forsendelsen er levert transportør.
NB: For slangearmatur er prisene notert separat for hylser og innsatser.

Betalingsbetingelser
Netto pr. 20 dager fra faktura dato.
Ved for sen betaling debiteres renter i henhold til lov om forsinkelsesrenter. Vi har salgspant i de leverte 
varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. panteloven § 3-14 og § 3-22. Aksept, 
sjekk eller annen betalingsanvisning ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

Dokumentasjon
Eventuell dokumentasjon, sertifikater etc. må være avtalt ved bestilling.

Forbehold
HYDROSCAND tar ikke ansvar for kostnader, forårsaket av mulige trykkfeil i katalogen.

Reklamasjoner
Reklamasjoner som følge av mangler ved en leveranse, må meddeles oss innen 8 dager etter at varen er mottatt. 

Retur av varer
Retur av varer aksepteres ikke uten forutgående skriftelig avtale med bemyndiget person og at 
returavtalenummer er oppgitt. Dersom det er gjort avtale om retur, forutsettes det at varen returneres franko. Varer 
som er fremskaffet spesielt, tas ikke i retur.
Et gebyr vil bli beregnet som dekning for våre omkostninger.

Emballasje
Emballasje debiteres til gjeldene dagspris og tas vanligvis ikke i retur. Dersom det allikevel foreligger avtale om retur, 
skal emballasjen være uten skader og forsendelsen må være uten omkostninger for oss.

Småordretillegg
Et småordretillegg på kr 50,- debiteres alle leveringer med netto verdi under kr 350,-.

Endringer
Vi forbeholder oss rett til å forandre katalogens tekniske spesifikasjoner og priser uten forutgående varsel. Dette 
innebærer at leveringsdagens priser gjelder om ikke fast pris er uttrykkelig avtalt.
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