SE - GH
Försäljningsvillkor
Vi levererar över hela Europa

Vi leverar:

Betalningssätt:
PRISER & BETALNING

LEVERANS

Postbank Nürnberg
BIC: PBNKDEFF760

Ni beställer per:
TELEFON
+49 (0) 93 1/660 61-0

Fraktkostnader, se tabell ➜

på icke öppettider tar en telefonsvarare emot era beställningar

FAX
+49 (0) 93 1/660 61-11
Faxa ordersedel eller brev

INTERNET

@

Am Haag 11C
97234 Reichenberg

Priserna i denna prislista är utan moms i SEK eller EURO. Gäller
endast återförsäljare.

GERMANY/ALLEMAGNE/TYSKLAND
Upptäckta fel måste utan dröjsmål, d.v.s. inom 8 dagar efter varans
mottagande, anmälas skriftligen till oss. Vi beslutar att ev. ersätta den
felaktiga varan med en ny eller kreditera ert konto mellanskillnaden.
Ytterligare anmärkningar oavsett orsak, speciellt vad gäller följdskador,
tas ej i beaktande om det inte kan bevisas att vi har handlat ovarsamt
eller försumligt.
Garantianmärkning gäller inom en månad efter kundens skriftliga
reklamation.

E-MAIL

Ofrankerade paket kan vi inte ta emot. Frankera era returer eller ta
kontakt med oss så att vi kan hjälpa till att ordna en för er förmånlig
returnering. Önskan om returnering kan också göras skriftligt inom 14
dagar. Tag kontakt med oss så snabbt som möjligt vid felleveranser så
att vi kan rätta till felet. Vi står för ev. kostnader som kan uppstå vid
dessa tillfällen.

POST

Efter 14 dagar äger köpet laga kraft.

Am Haag 11C
97234 Reichenberg

EXPORT

GERMANY/ALLEMAGNE/TYSKLAND
Posta brev eller ordersedeln

G

RETURER

Sändningar inom Europa betalas vanligen i förskott. Betalning
skall göras inom 10 dagar med kreditkort, kontant eller check utan avdrag. Vi har rätt att debitera avgift, enligt gällande Tysk
bankränta, vid försenad betalning.

www.folkmanis.de

info@folkmanis.de

.

IBAN-DE 43 7601 0085 0227 581850

i regel inom 6-7 dagar

LÄGSTA

BESTÄLLNINGSBELOPP

€ 150,- (Första order med förskottsinbetalning)
€ 50,- (Efterbeställning)

Med reservation för ev. felaktigheter.
Om nödvändigt sker ändringar i prislistan 1 januari och 1 juli.
Alla varor förblir vår egendom tills full betalning erlagts.
Laga domstol befinner sig i Würzburg/Tyskland.

FRAKTKOSTNADER
Adress
EUROPA
EUROPA

Beställningsvärde
Fraktkostnader
per leverans
€ 14,90
Restnotering ej möjlig. Ny beställning

+ 
+ 



per leverans
Restnotering
per leverans
Restnotering

€ 6,90

fraktfritt
CHF 9,90
fraktfritt

Europa-Leverans
Vi levererar över hela Europa. Tull eller ytterligare avgift tillkommer
endast för länder utanför EU. Gäller inte Schweiz. Våra fakturor utställs
i EURO, för Schweiz i CHF.
Kan man handla momsfritt ???
-

Endast om Ni eller Ert företag/institution innehar ett giltigt
organisationsnummer (V.A.T.) och uppger detta vid beställningen

-

Om faktura- eller leveransadress ligger utanför EU ( gäller ej
Schweiz.)

Rekvisitionsfakta:

FRAKTKOSTNADER
Adress
EUROPA
EUROPA

Beställningsvärde
Fraktkostnader
4-Pack
€ 14,90
Restnotering ej möjlig. Ny beställning

+ 
+ 



4-Pack
Restnotering
4-Pack
Restnotering

€ 6,90

fraktfritt
CHF 9,90
fraktfritt

*Please ask for freight rates for these countries:

Kundnamn:

BG, EST, FIN, GR, IRL, LV, LT, M, N, PL, P, RO,
E, S-north, SK, SLO, CZ, H, CY

Kundnummer:
Fakturaadress:
Första order

per förskott

per Kreditkort
Leveransadress:

Telefon Nummer:
Fax Number:
e-mail:
Anmärkningar:

Org. Nr.:

KREDITKORT:
Korttyp:
Kortnummer:
Gäller till:
Namnteckning:
Order bekräftelse:
Datum, Namnteckning

