Stalon AB

Stalon AB

Terms & Conditions for foreign partners/distributors

Försäljnings- och leveransvillkor för köpare i Sverige

Prices, terms and conditions below only applies for Foreign partners, distributors and buyers
outside of Sweden. ORGALIME STP 18 terms and conditions applies to all orders, unless otherwise
is stated in separate agreement between the parties.
Terms and conditions can be found on Stalons website, www.stalonsilencer.com.

Priser och villkor nedan gäller endast för köpare i Sverige.
Om det inte föreligger ett skriftligt avtal mellan båda parter, gäller de allmänna villkoren, ORGALIME STP 18.
De allmänna villkoren finns att läsa på vår webbsida, www.stalonsilencer.com. I händelse av att bestämmelserna
i detta avtal skulle strida mot oavsett eventuellt motstridiga nämnda allmänna villkor ska bestämmelserna i
detta avtal ha företräde.

1.

Prices

The prices in this price list applies to all orders from the buyer, any discount cannot be combined
with other discounts, offers or campain prices. Stalon Discount program entitles the buyer to
discount on price list. See separate appendix: Volume discount.pdf.
2.

Order

Orders are sent directly to Stalon AB via mail: order@stalonsilencer.com or by phone:
0046 (0) 940-50035. Orders via mail shall be sent using the order form in the price list.

1. Priser
Stalon vidhåller sig rätten att justera prislistan utan föregående varsel, om inget annat framgår av separat avtal.
Missbrukas rabatter eller prislistan förbehåller vi oss rätten att justera denna tillsammans med villkoren.
Priser i prislistan gäller för alla ordrar från köparen, eventuell rabatt kan ej kombineras med andra erbjudanden
och/eller kampanjer.
Stalon Rabattprogram gäller för att vara berättigad rabatt på prislistan. Se separat bilaga: Volymrabatter.pdf
2.

3.

Delivery terms

Deliveries from Stalon are delivered accordingly with INCOTERMS 2020, Free carrier (FCA)
Stalon warehouse. ORGALIME STP 18 applies to all deliveries from Stalon, unless otherwise is stated
in separate agreement between the parties.
4.

Payment Terms

Payment shall be made against invoice net thirty (30) days. If payment is not made within due time,
penal interest amounting to eight (8) % per month will be charged.
Once Stalon AB has received full payment, the order will be shipped.

Försäljning

Köparen ges rätten av Säljaren att endast försälja varorna enligt denna prislista i Sverige. Försäljning utanför
Sverige är inte tillåtet, om inget annat är överenskommet i separat avtal mellan parterna.
3. Order
Order meddelas direkt till Stalon AB via mail: order@stalonsilencer.com eller telefon: 0940-50035
Order via mail meddelas genom orderformuläret i prislistan.
4. Leverans
Stalon levererar alla varor enligt de allmänna villkoren, ORGALIME STP 18.
Leveranser av tillbehör under 1000 kr exkl. moms, debiteras med en fraktkostnad på 50 kr, över 1000 kr exkl.
moms, debiteras med 130 kr. Vid order om minst 6st ljuddämpare erbjuder säljaren en fraktfri leverans.
Vid order upp till 5st ljuddämpare debiteras fraktkostnad om 130 kr. Vapen, värde- och expressleveranser
debiteras enligt transportörens prislista om inget annat avtalats.
5.

Betalning

Betalningsvillkor gäller enligt offert, ordererkännande och faktura. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta
enligt offert, ordererkännande och faktura. Stalon ges rätten att annullera en tidigare erkänd order, om det finns
ett ouppklarat, ekonomiskt mellanhavande med köparen.
6.

Annullering

Annullering av order skall ske skriftligt. En annullering är först accepterad då vår skriftliga accept föreligger.
Om annulleringen berör volymhandel på förorder eller varor som vi normalt inte lagerför kan annullering ej ske,
om inget annat framgår av annat avtal.
7.

Retur

Levererade lagervaror tas endast i retur efter en i förväg träffad överenskommelse och bifogad kopia av följesedel.
Retur sker på köparens räkning. Kreditering sker med 80 % av det fakturerade värdet. Endast standard lagervaror
som är väl emballerat och i säljbart skick kan tas i retur, i annat fall skrivs dessa av från det totala ordervärdet.
Returnering av lagervaror skall ske senast 30 dagar efter att överenskommelsen har träffats då annars denna
förfaller. Varor som returneras utan överenskommelse mottags inte. Specialbeställda varor eller projektbaserad
produktion tas inte i retur.
8.

Reklamation

Köparen ansvarar för att vid godsmottagning grundligt gå igenom varorna för att stämma av att de är i fullgott
skick. Retur av reklamerade varor kan endast ske efter en i förväg träffad överenskommelse. Godkänns
reklamationen, erhålls ersättning efter varans fakturerade värde. Stalon ger ingen ersättning för annan förlust,
inte heller för följdskador såsom intäktsförlust, tidsförlust, dagsböter med mera. Om inte ett fortlöpande ansvar
uttryckligen är avtalat vid köpet. Vid transportskador se paragraf 6§. i ORGALIME STP 18.

