Stig Nelson Timmerhus AB:s försäljningsvillkor
Varumärke:

Spånga 2020-05-15

Vårt varumärke är Nelson Julgranar, (omnämns som leverantören nedan)

Partigranar:
Kvantitet:

Mängder på partileveranser kan avvika +/- 5 % på de avtalade mängderna, vilket regleras enl. följesedel.

Kvalité:

Stig Nelson Timmerhus AB:s kontrollerar levererade granar vid uppmärkning.

Leveranstid:

Leveranstid skall godkännas av bägge parter, försening pga. tull eller vägförhållanden kan inte garanteras leverantören.

Leverans:

Säljaren har ansvar för varan tills den levererats, köparen ansvarar för varan efter avlastningen.
Varan levereras på körbar väg.
Fri lossning vid köp av partigranar inom Stockholmsområdet.
Utanför Sthlm står köparen för lossning av pallar max lossningstid 2 tim./hel trailer, om inte annat överenskommits.

Granar på pallar:

Granar måste packas upp ur pallarna omgående, speciellt viktigt om det är varm väderlek (det är stor risk för att granarna
börjar mögla, blir svarta och bruna om granarna ligger kvar i pallarna).

Uthyrning:

Beställaren ansvarar för återlämning av hyrda produkter senast den 23 december, i annat fall debiteras kunden för sen
återlämning alt. kostnad för produkten.

Stora granar/styckesgranar:
Leverans:

Uppsättning och montering sker 1-3 veckor före 1:a advent, nertagning vecka 3-5 efterföljande år allt enligt leverantörens
tidsplanering. Övriga tider enligt överenskommelse.

Hål/Fot:

Julgran som monteras i befintligt hål ansvarar kunden för att hålet håller tillräcklig hållfasthet för den beställda granen, samt
att det finns tillräckliga infästningsmöjligheter. Det är kundens ansvar att märka ut granhålet vid eventuellt snöfall.
Vid nermontering av gran förutsätter vi att den inte är fastfrusen, då kommer granen att kapas ovan mark, önskar ni hämtning
av stubben ber vi er återkomma till oss så kan vi hämta den mot tim. ersättning.

Granen/hål:

Om granens diameter i roten är större än granhålet kommer granen att kapas på längden så att granen diameter passar i hålet.
Vid väldigt stora hål debiteras extra kostnad för att fylla ut mellan gran och hål.

Kil hål:

När granar monteras i hål som saknar spännskruvar monteras granarna med kilar, dessa kan lossna om det blåser, det är då
kundens ansvar att få detta åtgärdat. Tjänsten kan beställas av leverantören.

Belysning:

När leverantören monterar kundens belysningsslingor är det beställarens ansvar att belysningsslingar och skarvsladdar är i
fullgott skick, om inte annat har avtalats.
Det är beställarens ansvar att se till att det finns jordfelsbrytare där belysningen skall kopplas in.
Beställaren skall funktionskontrollera befintliga belysningsslingor för att säkerhetsställa att samtliga lampor och slingor är i
fullgott skick, senast 3 veckor före 1 advent. I annat fall debiteras beställaren för extra kostnader som kan uppkomma.
Vid hyrd belysningsslinga är det leverantörens ansvar att belysningen är i fullgott skick vid uppsättningen, därefter övergår
ansvaret till beställaren, se avsnitt skador.

Uthyrning:

Beställaren ansvarar för återlämning av hyrda produkter senast vecka 5 året efter den hyrdes, max ca 11 veckor, (gäller ej
produkter då leverantören sköter nedmontering) om inte annat överenskommits. I annat fall debiteras kunden för sen
återlämning alt. kostnad för produkten

Skador:

Under avtalstiden ansvarar beställaren för ev. skada som uppkommer p.g.a. oaktsamhet/skadegörelse, väderpåverkan mm på
belysningsslinga, skarvsladdar eller gran mm. Beställaren ansvarar även för ev. vattenskador på golv.

Övrigt:
Betalning:

10 dagar netto, om inte annat överenskommits.

Säkerhet:

Bankgaranti eller motsvarande säkerhet kan krävas alt. förskottsbetalning.

Tvist:

Skall avgöras i svensk domstol.

Reklamation:

Varan skall omgående vid leverans besiktigas och godkännas, senast inom 48 timmar skall reklamationen skriftligt vara oss
tillhanda, efter detta godkänns inte någon reklamation.
För att reklamation ska gälla krävs att man följt våra skötselråd, se www.nelsonjulgranar.se

Force
majeure:

Stig Nelson Timmerhus AB är inte ansvarig för skada eller försening orsakat av
krigshändelse, strejk, lockout, väderförhållanden, omfattande insektsangrepp eller andra oförsägbara händelser. Detta skall
meddelas part omgående. Avtalet skall vid dessa förhållanden frysas tills förhållandena är normala igen.

Adress: Kontor: Spångavägen 339, 163 46 Spånga, Depå, Magasinsvägen 9, 163 46 Spånga
Telefon kontor: 08-761 01 10, Depå 08-36 94 13
E-post: ekonomi@nelsonjulgranar.se Org. nr. 55 61 98-6752

