FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
L AG E RO R D E R

Med lagerorder avses order som levereras från Antalis lager i Stockholm, Göteborg och Malmö.
PA KE T/B R U TN A PA LL A R/KO NTO R S PA PPE R

Sammanräkning får ske av hela det lagersortiment som ingår i prislistan. Detta innebär att den
priskolumn (1–7) tillämpas som svarar mot orderns totala storlek. Prislistans lagersortiment
prissätts alltså enligt orderns totala vikt/pallpris. Tillbehör, färg, kuvert, självhäftande m.m.
prissätts däremot från orderns totala grundvärde enligt kolumn 3. I de fall mindre kvantiteter än
hela paket eller förpackningar medges för leverans finns detta angivet på prisbladen. För brutna
förpackningar utgår tillägg som anges på prisbladen.
R I S M A R KE R AT/B U LKPAC K AT

Prissättning sker efter antalet pallar per leverans och leveransmottagare. Sammanräkning får ske
med Kontorspapper/Paket/brutna pallar. Debitering sker i den kolumn som motsvarar den totala
orderkvantiteten. Leverans sker inom 3 arbetsdagar.
LE VE R A N SVI LLKO R O C H PR I SVI LLKO R

”Allmänna Leveransbestämmelser vid försäljning av papper och övriga produkter” utarbetades
2011 av Svenska Pappersgrossistförbundet. Leveransdagens pris gäller. På prislistans pris
tillkommer mervärdesskatt. mervärdeskatt. Se sid 14.
LOGISTIKTILLÄGG

På varje faktura debiteras ett logistiktillägg på 2,9 % av det totala ordervärdet exklusive
moms.
FR A K TB E STÄ M M E L S E R

Leverans sker för varje order, vid ett tillfälle, till en mottagare och levereras till lastkaj eller
motsvarande på mottagaradressen. Leveranser från våra lager sker fraktfritt. Antalis förbehåller
sig rätten att leverera på europallar samt att debitera för dessa. Vid leverans med extern
fraktförare kan reglering ske via pallpool.
U N DA NTAG

Vid order understigande 3000 kr debiteras ett frakt- och distributionstillägg på 250 kr.
R E STO R D E R

Kan order inte slutlevereras vid överenskommen tidpunkt sker delleverans. Återstående del
levereras snarast till samma villkor som om hela ordern levererats i en sändning.
RETURER

Köparen äger rätt att returnera obrutna och oskadade förpackningar innehållande lagerförda
artiklar. Returrätt inom 30 dagar från leverans. Frakt av dessa förpackningar ombesörjs och betalas
av köparen. Kreditering sker av fakturerat belopp med avdrag av 10 procent dock lägst 300 kr.
Logistiktillägg krediteras ej.
BETALNINGSVILLKOR

Kredit och betalningsvillkor avgörs efter individuell prövning av vår kreditavdelning. Under normala
omständigheter ges betalningsvillkoret 30 dagar netto från fakturadagen. Dröjsmålsränta: 16%.

