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Allmänna försäljningsvillkor - LABT10 

 

Försäljningsvillkor 
All försäljning och leverans sker enligt allmänna leveransbestämmelser IML 2009 med nedanstående 
tillägg/ändringar, om ej annan skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna. 

Priser 
LabTeam Scandinavia AB förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i våra 
prislistor. Alla angivna priser gäller exkl moms. 

Valuta 
För offererade nettopriser gäller att vid en valutakursförändring större än 3% förbehåller vi oss rätten att justera 
priserna i motsvarande grad. Priset/priserna i offerterna är baserade på Riksbankens månadsgenomsnitt vid offertens 
datering.  

Betalningsvillkor 
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras lagstadgad avgift samt ränta enligt aktuell 
referensränta plus 8%. Varan förblir säljarens egendom intill dess att den är till fullo betald. LabTeam Scandinavia AB 
äger rätt att överlåta betalningsregistrering till annan part. 

Leverans 
Leverans sker fritt vårt lager, eller enligt överenskommelse. Vi förbehåller oss rätten att välja transportör om ej annan 
överenskommelse görs. Farligt gods-avgift uttages i förekommande fall. Leveranstid gäller enligt avtal mellan 
parterna. I övrigt gäller villkoren i Incoterms 2010. 

Frakt 
På standardorder debiteras fraktkostnad (ej restorder), om ej annat överenskommits mellan parterna. 

Expeditionsavgift 
För order understigande 1000 kr debiteras expeditionsavgift med för närvarande 200 kr. 

Reklamationer 
Skulle varan vara skadad vid ankomst måste detta omgående anmälas till speditör och till LabTeam Scandinavia AB. 
Om synlig skada finns på emballaget ska detta vid mottagandet noteras på fraktsedeln och meddelas transportören. 
Innan reklamation, ska kund ta kontakt med LabTeam Scandinavia AB. Vid reklamation av produkt ska det göras 
skriftligen inom 8 dagar från ankomstdatum. 

Returrätt/återköp 
Innan retur, ska kund ta kontakt med LabTeam Scandinavia AB. Returer förorsakade av köparen krediteras med 80 % 
av fakturerat pris och en hanterings och krediteringsavgift på för närvarande 950 kr tillkommer. Varan skall återsändas 
i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Varor som ej ingår i LabTeam Scandinavia AB:s 
standardsortiment , varor som ej lagerhålls av LabTeam Scandinavia AB och specialprodukter återköps ej. 

 

 
 

 


