PRISTABELL FOR LAKKERING I KUNDESPESIFIKKE RAL-FARGER STÅL/ALUMINIUM
Søve AS har mulighet til å kunne lakkere stål og aluminium i den RAL kode som kunden måtte
ønske. Kostnader som tilkommer for en slik kundetilpasning, beregnes som følger:

Oppstart pr farge/ordre

Deretter tillegg i % av brutto pris pr produkt

2500

Inntil (maks kostnad pr produkt)

5%

20000

LEVERINGSBETINGELSER
Frakt-/ekspedisjonstillegg tilkommer iht. nedenstående tabell
Postnummer

Region

Minste
kostnad

Deretter i % av
brutto ordresum

Inntil (maks
kostnad)

0001-3999

Østlandet

500

10 %

7000

2300-2999

Innlandet

500

10 %

8000

4000-4599, 5000-5999

Vestlandet

500

10 %

9000

4600-4999

Sørlandet

500

10 %

8000

60000-7999

Nord-Vestlandet / Trøndelag

500

10 %

10000

80000-9999

Nord-Norge

500

14 %

14000

Fallmatter fraktberegnes særskilt. Leveringstiden vil normalt være 3 uker fra fabrikk for
standardvarer. I visse tilfeller kan produkter leveres omgående.
Varene er levert på bil (lastebil). Denne har lastelem med mindre annet er avtalt. Ved
lange/ukurante kolli, vil kunden måtte bistå ved lossing. Dersom varene skal til en anvist plass
hvor det ikke er tilkomst med bil, må dette avtales på forhånd. Ekstrakostnader vil da kunne
tilkomme.

KONTROLL AV VAREN
Kjøper skal ved mottagelse omgående kontrollere varen mot evt. pakkseddel og undersøke
varen forsvarlig.

REKLAMASJON
Reklamasjoner vedrørende:
a) Transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må
dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører.
b) Manko av emballerte varer skal skje straks og senest 8 dager etter mottak av vare med
spesifikasjon over avvikene.
c) Feil på varer må skje straks og senest 8 dager etter at mangelen er, eller burde være
oppdaget.
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RETUR
Varer mottas kun i retur etter avtale. Godkjent retur krediteres med 80% av det debiterte
beløp. Returfrakt dekkes av kjøper

TILBUDETS VARIGHET
Tilbudet gjelder i 30 dager fra tilbudsdato.

PRISER - VALUTAFORBEHOLD
Pristilbud som gis er basert på valutakurs ved tilbudstidspunkt. Ved større valutaendring
(endring større enn 5%) kan pris justeres iht. endring i valutakurs etter forutgående varsel..
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SØVES MILJØPROFIL
Svanemerket
Svanemerket stiller blant verdens strengeste miljøkrav
for sin sertifisering. Det er en merking som gjør det lett
for forbruker å ta miljøbevisste valg. For å bli sertifisert
må hele produktet og apparatets produksjonsprosess
oppfylle krav som sikrer at miljøbelastningen holdes så
lav som mulig. Søve er eneste norske produsent med

Svanemerkede utendørs lekeapparater, og er den
produsenten med flest Svanemerkede produkter uavhengig bransje.

Grønt Punkt-merket skal gjøre våre kunder trygge på at
Søve deltar aktivt i næringslivets dugnad for
innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi betaler
vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk
Resy AS og Norsk MetallGjennvinning AS.

Søve er miljøfyrtårn, en nasjonal sertifiseringsordning
rettet mot privat og offentlig sektor og anerkjent av EU.
Ordningen støttes og anbefales av
Miljøverndepartementet. Sertifiseringen skal hjelpe og
motivere virksomheter med å skape en miljøvennlig
drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.
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