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FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 

Försäljnings- och leveransvillkor 

Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar. 

Priser 

Angivna priser är i SEK exklusive moms, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande 

prislista. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid förändring med 5 % 

eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris gäller.  

Leveransvillkor 

Fritt Inomec´s leverantörs lager 

Betalningsvillkor 

30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen. 

Leveranssätt 

Fritt INOMEC´s lager om inget annat avtalats i offert. Frakter från fabrik direkt kan förekomma. ExW. 

Annullering av order 

Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order, äger Inomec, om säljaren godkänner annulleringen, alltid rätt att debitera 

såväl sina egna som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern. 

Anmärkning på leverans eller faktura 

Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. 

Upptäcks transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen 

och omedelbart anmälas till speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. 

Vid anmärkning mot ej synliga skador som upptäcks vid uppackning/avemballering skall Inomec kontaktas inom 7 dagar. 

Saknat / Fellevererat gods 

Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Inomec inom 7 dagar från fakturadatum. 

Returrutiner 

Före eventuell retur till Inomec skall alltid säljare kontaktas för godkännande av returen. Returavdrag görs med 20 % på 

nettofakturerat belopp. Retur godkänns ej av specialbeställd eller konfektionerad vara. 

Returfrakten betalas alltid av godsavsändaren. I de fall där Inomec kan ställas till ansvar erhålles full kreditering av varan. 

Inomec anger fraktföretag. Återsänt gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi förbehåller oss rätten att ej godkänna retur 

som ej uppfyller ovanstående returvillkor. 

Kopia av följesedel/faktura skall alltid följa med godset. 

 

Force Majeure 

Inomec ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Inomec´s påverkan 

eller kontroll. 

 


