etc. Tages retur. Specialvarer, der er blevet
tilpasset specielt efter kundens ønsker, tages ikke
retur.
Eneste undtagelse er, hvis returneringen kan
tilbageføres til en leveringsfejl begået af Aarhus
Parket
Leveringstid

Salgs-, Betalings- og leveringsbetingelser
Tilbud/Priser
Alle priser på tilbud/fakturaer inklusiv moms og
eksklusiv levering.
Tilbud er afgivet efter Aarhus Parkets gyldige
prislister. Prisen på afgivet tilbud er gældende 30
dage. Derefter er Aarhus Parket berettiget til at
ændre prisen. Prisændringer kan skyldes:
råvarepriser, valutapriser, fragtpriser,
overenskomstmæssige lønninger, offentlige
afgifter. Retten til prisændringer forbeholdes.
Betaling
Netto kontant, eller ved afhentning/levering af
varer.
Annullering af ordre
Ved annullering af ordre efter modtaget
ordrebekræftelse, forbeholder Aarhus Parket sig
retten at opkræve 85% af det samlede
ordrebeløb.
Returvarer
Leverede varer tages kun retur efter forudgående
aftale og kun med dokumentation af leverancen i
form af fakturakopi.
Idet alle gulve, leveret af Aarhus Parket, er
produceret specifik efter ordre, fratrækkes 50 %
af varebeløbet ved returnering. Returvarer skal
fremsendes franko til vores lager. Kun varer i
originale, uåbnede emballager uden prismærker

Leveringstid på Aarhus Parkets produkter er
typisk 4-8 uger fra afgivet bestilling. Forventet
leveringstid angives altid i ordrebekræftelsen
eller på faktura. Der tages forbehold for
specialbestillinger, udenlandske ferier og
helligdage.
Ejendomsforbehold
Aarhus Parket forbeholder sig ejendomsretten til
det solgte, indtil betalingen har fundet sted.

Levering
Alle priser er med levering til vores lager i Aarhus
N, med mindre anden skriftlig aftale foreligger.
For levering til privat adresse pålægges et
fragttillæg.
Ved afhentning og modtagelse af gulve, skal
gulvene omgående bæres indenfor, og
akklimatisere inden montage. Må ikke stå
udenfor!
Tjek altid træets emballage ved levering. Er der
synlige skader på emballagen, så kontakt venligst
Aarhus Parket med det samme.
Emballagen må ikke åbnes før gulvet skal
monteres
Fra ordreafgivelsesdato må der maks gå 6 mdr.
inden varerne skal være afhentet på vores lager,
ellers forbeholder Aarhus Parket sig retten til
videresalg.

