salgs og leveringsbetingelser
Pr. 1. mai 2018
Tilbud:
Tilbud gjelder i 30 dager hvis annet ikke fremgår av tilbudet.
Alle priser er eksklusiv moms og frakt.
Leveringsbetingelser:
Oppgitte leveringstider regnes fra mottatte endelige og nøyaktige opplysninger,
til forsendelsestidspunkt fra sign production
Forsendelse/transport skjer på kjøpers risiko og vi påtar oss
ikke noe ansvar for forsinkelser som måtte oppstå i forbindelse med transporten fra sign production til kunde.
Vi tar forbehold om forsinkelser fra leverandører, force majeure, driftsforstyrrelser, maskinhavari, streiker, lockout eller andre
omstendigheter som ikke kan tilskrives oss.
Alle forsendelser fra sign production belastes med frakt og
faktureres kunden dersom annet ikke fremkommer i tilbudet.
Hvis annet ikke avtales benyttes våre faste fraktleverandører,
som er:

tigelser osv som skyldes mangelfull eller forsinket leveranse.
På enkelte produkter er det spesielle garantiordninger – se
prislisten.
Reklamasjon berettiger ikke til å tilbakeholde betaling for den
leverte vare.
Ved eventuelle mangler og feil på leveranser som skyldes
oss, ombyttes varen helt eller delvis. I tilfelle av omlevering av
varen er ny levering underkastet de samme leveringsbetingelsene og forbehold, som var gjeldende for den opprinnelige
leveransen.
Defekte produkter skal på forlangende returneres til oss.
Hvis det er ønske om å annullere av avgitt ordre, forbeholder
vi oss retten til å belaste for påløpte kostnader.
sign production fraskriver seg et hvert produktansvar i forbindelse med skader som måtte oppstå ved bruk av våre produkter.
Betalingsbetingelser: Betalingsbetingelser er ihht tilbud,
ordrebekreftelse eller faktura.

Posten Norge – levering over hele Norge.
Forsendelses tidspunkt: hver dag kl 16:00

Hvis for sen betaling beregnes en morarente på 2% pr påbegynt måned.

Bring Logistics – levering over hele Norge
Forsendelses tidspunkt: hver dag kl 14:00

Alle priser i prislisten er oppgitt eks. mva og fraktomkostninger til kunde.

Bring Express – levering i Oslo
Forsendelses tidspunk: hver dag kl 10:30
Emballasje produserte varer:
Hvis annet ikke er avtalt, vil det på netto fakturabeløp beregnes et tillegg på 2,5% av fakturaverdien.
Produkter som utgår
Vi tar forbehold om eventuelle endringer uten varsel dersom
produkter utgår av assortimentet og av den grunn ikke kan
leveres. (gjelder spesielt farger innenfor de forskjellige foliekvalitetene)
Reklamasjoner, retur eller annullering:
Vi selger våre produkter kun til profesjonelle skilt og dekor
firmaer og forutsetter at kunden har den nødvendige fagkunnskap vedrørende skilt og dekor.
Det forutsettes derfor at materialvalg og løsninger vurderes på
selvstendig grunnlag. Feil valg eller vurdering vil derfor ikke
være reklamasjonsgrunn.
Varen skal kontrolleres ved mottagelsen. Eventuell reklamasjon skal skje straks – og senest 8 dager etter mottagelse. I
motsatt fall bortfaller retten til reklamasjon
Alle returer skal forhåndsavtales.
Tilvirkede produkter tas normalt ikke i retur.
Vi hefter ikke for driftstap, indirekte tap eller andre typer kostnader som for eksempel montering/demontering, lifter, besik-
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