Försäljningsvillkor
Priser

Reklamationer

Angivna priser gäller fritt fabrik, exklusive mervärdesskatt,

Vid förbinder oss att genom reparation eller utbyte

andra skatter eller pålagor. Inklusive emballage. Fraktkostnad

avhjälpa fel som uppkommit genom bristfälligheter

enligt särskilt avtal.

i konstruktion, material eller tillverkning. Köparen skall

Vår digitala prislista uppdateras kontinuerligt. Produkter

skriftligen lämna meddelande om fel inom sju dagar

kan tillkomma eller utgå och prisjusteringar kan förekomma.

från mottagande av leverans.

För senaste ugåva se www.horreds.se
Transportskada
Leverans

Kontrollera alltid att godset är felfritt och att antalet

Leveranstiden som anges på ordererkännandet avser

kolli överensstämmer med fraktsedeln. Eventuella

leveransdag från fabik. Standardprodukter ca 4-5 veckor

avvikelser måste anges på fraktförarens fraktsedel.

och specialprodukter ca 6-8 veckor. Ändringa av order

Skada på gods som inträffat under transport skall

kan ej godkännas senare än tre veckor före angiven

av köparen anmälas till transportören inom sju dagar

leveranstid. Bekräftade order avseende specialtillverkning

från godsets mottagande.

kan ej ändras. Observera att eventuell ändring behandlas
som en ny order och därmed får ny leveranstid.

Returer
Retur av felleverad/felbeställd vara får ej ske förrän

Betalningsvillkor

särskild överenskommelse träffats därom. Retur

Köparen skall erlägga betalning för levererat gods inom

av felbeställd specialtillverkad vara godtas ej.

30 dagar från fakturadatum. Säljaren förbehåller sej
rätten att kräva förskottsbetalning eller betalningsgaranti.
På förfallen faktura debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Produktändring
Säljaren förbehåller sig rätten till förändringar i
konstruktions- och modellutföranden samt därav

Garantitid

uppkomna prisjusteringar.

10 år från originalfakturans datum mot produktionsfel.
Detta gäller trädelar, rörliga delar och metall (ej elben)

Force Majeure

vid normalt bruk av produkten. Vad gäller lackerade ytor

Skulle leverans förhindras eller försenas på grund av

gäller allmänna hänsyn till slitage.

omständigheter utanför säljarens kontroll, kan säljaren

På elbord och klädda produkter lämnar vi 5 års garanti.

utan skadeståndskrav förskjuta hela eller delar av

På beklädnadsmaterial lämnas 1 års garanti.

leverans eller helt säga upp avtalet.

Permanenta utställningar
Huvudkontor:
Horreds Möbel AB, Varbergsvägen 448, 519 30 HORRED.Tel. 0320-184 00. E-mail: info@horreds.se
Showroom:
Horreds Möbel AB, Kungsholms Strand 133, 112 33 STOCKHOLM. Tel. 070-561 73 26 / 073-828 00 15.
Studio L6, Lasarettsgatan 6, 411 19 GÖTEBORG. Tel. 070-241 99 69.
Berg Studio AS, Nobelsgate 18, 0268 OSLO. Tel. +47 90 02 89 98.
Enginux, Via Osti 3, 20122 MILANO. Tel. +39 02 72 08 07 90.

