Bilaga nr 6
VARUMOTTAGNINGSVILLKOR
gäller från och med 11.07.2018 tills en ny version bearbetas

1.

Möjliga sätt att få fönster tillverkade av Fönsterfabriken SZACH-MAT:
1.1. Hämtning av varor från TILLVERKARENS lager på egen hand
1.2. Leverans med TILLVERKARENS egen transportmedel
1.3. Leverans med transportföretag som anges av tillverkaren
1.4. Leverans med transportföretag som anges av köparen

2.

Sättet på vilket fönstren skall levereras samt leveranspriset är beskrivet i inköpsavtalet.

3.

Den exakta leveransadressen måste anges i inköpsavtalet eller – om det inte är möjligt – senast 2 veckor
före det planerade leveransdatumet.

4.

Köparen är skyldig att bekräfta möjligheten till åtkomst till avlossningsplatsen med lastbil som har total
längd på 18,5 m.

5.

Ifall fönstren levereras på sätt som beskrivits i punkterna 1.2 och 1.3 överförs ansvaret för varorna till
kunden

så

snart

lastbilen

anländer

till

avlossningsplatsen

och

föraren

händer

över

transportdokumentationen till Köparens representant. Fönsterfabriken SZACH-MAT tar inget ansvar
för skador orsakade av utrustningen och metoder tillämmpade under avlossningen. Ifall fönstren
mottas i enlighet med punkterna 1.1 och 1.4 överförs ansvaret till köparen så snart varorna lastas på
transportmedlet.
6.

Varumottagningen skall bekräftas på bade frigivningsdokument och CMR överlämnade av föraren.

7.

När varorna har avlossats måste de kontrolleras med det som står på frigivningsdokumenten. Om
innehållet inte är korrekt eller någon transportskada har uppstått måste det beskrivas på båda
leveransdokumenten. Köparen är skyldig att informera Fönsterfabriken SZACH-MAT så snart som
möjligt genom att skicka ett e-mail till den ansvariga personen på producentens sida eller till
e-postadressen windows@szach-mat.eu

8.

Dolda skador (inte synliga vid leveransen men endast vid uppackning av pallarna) måste rapporteras
till SZACH-MAT inom 7 dagar från det datum då leveransen skedde. Fönstren ska inte tas bort från
pallarna innan Köparen kontaktar SZACH-MAT. Det är viktigt att ta biler av skadorna också. Rapporten
ska innehålla köpsavtalets nummer, datum, detaljerad beskrivning av skadan och fotografisk
dokumentation.

9.

Alla eventuellt skadade varor får inte bortskaffas utan föregående samtycke från SZACH-MAT.
Underlåtenhet i att följa dessa förfaranden kommer att skada möjligheten att kostnadsfritt få
utbytesvaror.

10. Eventuella anmälningar om transportskador, kvantitesbrister eller synliga fel på produkten som
rapporterats efter att produkten har installerats kommer att avvisas.

