Försäljningsvillkor WestBase AB
Allmänna villkor
WestBase AB säljer endast till återförsäljare. För att bli kund hos WestBase AB krävs att ert
företag har en återförsäljande samt väl fungerande affärsverksamhet. Ni kan ansöka om att bli
återförsäljare, klicka på länken ÅF-ansökan eller kontakta WestBase AB på telefon 033-226 300.

Tillämpning
Dessa allmänna försäljnings/leveransvillkor skall äga tillämpning i den mån de inte ändras genom
skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Betalningsvillkor
30 dagar netto, efter godkänd kreditkontroll och från fakturadatum. Vid försenad betalning har
WestBase AB rätt att debitera förseningsavgift, dröjsmålsränta samt i förekommande fall, avgift
för inkasso och betalningsföreläggande.

Fraktvillkor
Fritt vårt lager Borås. Ex works (CPT enl Incoterms 2000), om ingen annan överenskommelse
finnes.

Leveranser
Order levereras normalt med DHL, samma dag som ordern är mottagen. Vi förbehåller dock oss
rätten att delleverera om fullständig leverans inte är möjlig. Rest noterade artiklar levereras
omgående då de är på vårt lager eller direkt från vår leverantör, för att spara tid . Vi skickar
naturligtvis leveranser direkt till er slutkund!

Transportskador
Om godset vid ankomst är skadat eller levererat kolli inte stämmer med fraktsedeln gäller
följande: Anmäl alltid ovanstående felaktighet direkt till transportören genom en anmälning på
fraktsedeln innan ni kvitterar ut sändningen. Transportören är ansvarig för godset från WestBase
AB till er som kund.

Felleverans
Eventuella reklamationer avseende kvalité, fel på varan, fellevererad vara eller dylikt skall
omedelbart eller senast inom 5 dagar efter godsets mottagande framföras till WestBase AB.

Returvaror
Returer mottages ej, som inte i förväg är godkända av WestBase AB.
Se särskilda returvillkor.

Förändringar av specifikationer och priser
Specifikationer och priser är baserade på tillverkares uppgifter samt växelkurser vid det datum
som åberopas på all dokumentation. Inträffar förändringar av dessa förbehåller vi oss rätten att
ändra specifikationer och priser i motsvarande grad. Kontakta alltid WestBase AB för aktuell
information gällande detta. WestBase AB förbehåller sig rätten att vid leveranstillfället justera
varans specifikation/pris i förhållande till ändringar utanför vår kontroll.

Priser
Alla angivna priser är exklusive moms och frakt. Vi reserverar oss för valutaförändringar och / eller
andra ändringar utanför vår kontroll.

Force Majeure
Alla offerter, försäljningar och leveransvillkor gäller med reservation för force majeure. Vi
förbehåller oss rätten att annullera det ingångna avtalet eller att uppskjuta dess fullgörande till
senare tidpunkt.
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