KÄND

Personnr:________________________
Reg.bevis bifogas:

Sign:_______

Organisationsnummer:____________________
Företag:_________________________________________________________
Adress:_________________________________________________________
Postnr:______________ Ort:________________________________________
Telefon:_________________________________________________________
Kontakt:_________________________________________________________
Mobil:__________________E-post:___________________________________
E-post för pdf-faktura, (om annat än ovan):__________________________________
Nej, vill hellre ha faktura i pappersformat (faktureringsavgift tillkommer med 65 SEK)

Bransch:
Bygg - VVS

-

Plåt/Vent

-

Sortiment:
Allt
Maskiner & verktyg

Riv

-

El

-

Uthyrning

- Industri

Kläder & skor

- Övrigt

Skydd

Jag har tagit del av ”Allmänna försäljningsvillkor” (se baksidan av detta dokument eller under ”Dokument” på
www.prevex.se) och godkänt dessa:

Datum:____________

Signatur:_________________________________________

Ort:_______________

Namnförtydligande: ________________________________

RIV HÄR

RIV HÄR

ID-KORT

Prevex AB
Backa Strandgata 2
422 46 Hisings Backa
031-742 85 00

Askims Verkstadsväg 2
436 34 Askim
031-742 85 00

Stenyxegatan 13
213 76 Malmö
040-39 49 30

Lilla Garnisonsgatan 27
254 67 Helsingborg
042-424 09 80

---- För internt bruk -----------------------------------------------------------------------------------------------------

GODKÄND

JA

NEJ

GRÖN

Raiting: _____________

Kredit:____________

Kreditdagar:_________

Säljare:______________

Rabattavtal:________

Kundgrupp:_________ Sign:

GUL

RÖD

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Köplagen med följande särvillkor:
Beställning
Vid beställning av lagervara skall leverans till kunden med beställt material ske inom 24 timmar från ordertillfället. Order
till Prevex går att göra genom telefonbeställning, mail eller genom vår webshop www.prevex.se.
Leveransvillkor
Leveransvillkor är LLK (Levererat Lossat Köparen) med nedanstående förutsättningar:
1.
Vid ordervärde överstigande 500 SEK skickas leveransen fraktfritt* inom turbilsområdet med daglig turbil från
Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vid ordervärde understigande 500 SEK debiteras 95 SEK i frakt.
2.
Ordervärde överstigande 3000 SEK netto per leverans skickas utan fraktkostnadstillägg* till övriga Sverige.
3.
Inom Göteborgs, Malmös och Helsingborgs turbilsområde gäller beställning dag 1 före 16.00 med leverans dag 2,
d v s leverans inom 24 timmar. Övriga landet beställning före 13.00 dag 1 med leverans dag 2.
Byte och returer
- Vid retur av felbeställd vara skall returförfrågan ske så fort som möjligt, senast 60 dagar från leveransdatum.
- Produkten skall ingå i Prevex standardsortiment vid returtillfället. Utgångna produkter eller profilkläder (kläder med
tryck, brodyr etc) godkännes ej.
- Produkten skall vara helt oanvänd och returneras i obruten originalförpackning fri från skador och annan märkning.
- För hantering/rengöring av returnerade varor som är osorterade och saknar specifikation debiteras särskild timpenning.
- Prevex ersätter 100 % av inköpsvärdet på godkända returer som skett inom 60 dagar från leveransdag om returen är
överenskommen med personal på Prevex och om köparen kan uppge faktura eller ordernummer. Vid senare retur
sker ett returavdrag på 25% om köparen kan uppge faktura eller ordernummer. Kan ej faktura eller ordernummer
uppvisas tas ett returavdrag om 35% ut.
- Produkter som inte godkänns för återköp returneras till kund utan åtgärd. Fraktkostnad debiteras kunden.
- Retur av varor som ligger utanför Prevex standardsortiment och klassas som anskaffningsvaror måste först accepteras av
Prevex leverantör. Om Prevex leverantör godkänner retur tillkommer kostnad för ärendehantering, transport
samt leverantörens eventuella returavgift.
- Återköp är godkänt först när Prevex mottagit och kontrollerat produkten och funnit den vara insänd i enlighet med ovan
stående villkor.
- Observera att erhållande av returnummer/retursedel ej utgör ett godkänt återköp.
- Om Prevex AB är ansvarig för fellevererad produkt så står Prevex för frakten.
- Om kunden är ansvarig för felbeställd produkt så står kunden för returfrakten om returen inte skett vid en återtransport i
samband med en ordinarie leverans.
Serviceverkstad
Kostnadsförslag som debiteras utgår inte om kunden väljer att byta in maskinen mot en ny maskin eller väljer att reparera
maskinen. Kostnadsförslagen gäller 1 månad, därefter skrotas maskinen om inget annat är överenskommet.
Betalningsvillkor
Betalningsvillkor sätts individuellt efter sedvanlig kreditkontroll. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Försålda
produkter förblir Prevex egendom tills full betalning har erlagts.
Övrigt
Mervärdesskatt och liknande skatt/avgifter tillkommer.
* Expressfrakt, skrymmande samt farligt gods sker till självkostnadspris

Butik HK
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

Butik Filial
Askims Verkstadsväg 2
436 34 ASKIM

Butik Filial
Stenyxegatan 13
213 76 MALMÖ

www.prevex.se

Butik Filial
Lilla Garnisonsgatan 27
254 67 Helsingborg

