Lorentzen & Lorentzen AS
Etablert i 1876
Generelle betingelser
Priser
Prisen er netto hvis ikke annet er avtalt. Selger forbeholder seg retten til å endre priser uten
varsel på grunn av prisøkninger på råstoff, valutaendringer eller andre grunner som ligger
utenfor selgers kontroll. Prisene er eks. mva.
Kapptilegg
Ved kjøp av duker i kapp beregnes et pristillegg.
Leveringsbetingelser
Fraktfri levering ved ordre over kr. 12 500.- eks. mva til og med Sør-Trøndelag hvis annet
ikke er avtalt. Sendinger til Oslo og Bærum fraktfritt ved ordre over kr. 5000.-. eks. mva.
Selger velger selv transportør hvis annet ikke er avtalt med kjøper.
Ved fraktfri levering, sender vi på den for oss rimeligst måte.
Frakter
Vi benytter Postens Bedriftspakke dør til dør eller Bring Cargo. Ved leveranser i Oslo og
Bærum benyttes Postens Bedriftspakke eller budbil. For informasjon om priser vennligst ta
kontakt.
Sendinger lengre enn 240 cm
Ved sending av lengder over 240 cm gjelder egne satser. Lengder over 240 cm vil bli sent
som en ordre. Ved ordre av flere produkter sammen med langgods vil grunnlaget for fraktfri
sending gjelde for hver enkelt ordre.
Sendinger ekspress
Sendinger bedriftspakke ekspress over natt er ikke mulig i alle områder. Lengder over 120 cm
kan ikke sendes ekspress over natt. Ved sendinger ekspress gjelder egne satser og belastes
kjøper hvis annet ikke er avtalt.
Restordre
Restordre sendes fraktfritt.
Returer/Reklamasjoner
Ved feil eller mangler må kjøper informere selger innen åtte dager etter at varene er mottatt.
Selger tar ikke ansvar for kostnader utover varens verdi.
Trykkfeil
Selger tar forbehold om trykkfeil.
Betalingsbetingelser
Netto pr. 30 dager. Selger forbeholder seg retten til å sende i oppkrav hvis selger mener dette
er nødvendig. Ved forsinket betaling beregnes renter med 1 % pr. måned.
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Leveringstid
De fleste varer lagerføres og vil bli sendt fra vårt lager innen en dag. Hvis selger er utsolgt vil
kjøper bli informert om dette.
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