LEVERANSVILLKOR
Tyresö 2013-06-01
Gäller för leveranser från Essén Company AB.
Essén Company AB tillämpar leveransbestämmelser i enlighet med
KYLA-12 samt följande tillägg:
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REKLAMATIONER
Varje åtgärd som köparen avser hålla Essén Company AB kostnadsansvarig för skall föregås av överenskommelse med vår tekniska personal.
Faktura skall åtföljas av erhållet garantinummer, fakturanummer från ursprungsleverans samt aggregatets modellbeteckning och serienummer.
Ersättning för godkänt garantiarbete på enhetsaggregat utgår enligt följande:
Timkostnadsersättning: 350 kr
Milkostnadsersättning: 35 kr
Max körsträcka:

10 mil

Ersättning för traktamente, övertidsarbete, jourtillägg eller liknande utgår ej.
I de fall utförande av garantiarbete eller utbyte av felaktig materiel försvåras av installationsplatsens beskaffenhet,
tillgänglighet eller avstånd därtill ansvarar köparen för de merkostnader som detta kan medföra, t.ex. där kranlyft
och transport till verkstad krävs.
IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL
Igångkörningsprotokoll skall tillsändas Essén Company AB omedelbart efter igångkörning för att garantivillkor
skall börja gälla.
FÖRTYDLIGANDE AV DEFINITIONER ENL. KYLA-12
Enhetsaggregat är aggregat som installeras helt utan ingrepp i köldmediesystemet.
Essén Company AB levererar ej prefabricerade enheter.
All övrig materiel t.ex. splitaggregat, äktluftkylare eller liknande skall betraktas som komponenter.
Kyla-12 utgår ifrån NL09. Då NL09 ej får återges i tryck hänvisar vi till länkat dokument på vår hemsida.
RETURAVDRAG
Vid ev. retur av levererat materiel skall detta föregås av överenskommelse med vår säljpersonal.
Returnerat materiel förutsätts vara i samma skick som vid leveranstillfället och i originalemballage.
I de fall retur sker som följd av felleverans orsakad av oss krediteras kunden fakturerat belopp utan avdrag. Retur
skall i dessa fall ske med vårt fraktavtal hos DSV 77711972, postpaket eller enligt ök.
I övriga fall debiteras en hanteringsavgift om 500 kr samt ev. fraktkostnader.
Kundordertillverkade aggregat kan ej återtagas, ej heller lagervara som specialbeställts i antal som överstiger
normal lagernivå.
FÖRBRUKNINGSMATERIEL
Förbrukningsmateriel såsom lter och ångcylindrar omfattas ej av garanti.
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