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Betalings- og leveringsbetingelser gjeldene fra 07.04.15 

 
1.       Priser 

Alle priser er eksklusive montering i butikk, mva., skatter og andre offentlige avgifter. 

Emballasje, paller og pallekarmer debiteres. 

 

2.       Minimum ordreverdi 

HL Display kan dessverre ikke akseptere bestillinger hvor vare verdi er under kr 700.- 

 

3.       Leveringsbetingelser 

Dersom ikke annet er avtalt sørger HL Display Nordic AB for transport av varene for mottagers regning. Risikoen for varens tilfeldige 
undergang eller beskadigelse går over til kunden på det tidspunkt overlevering fra HLs transportør eller en uavhengig speditør er 
foretatt.  Incoterms FCA Oslo. HL forskutterer all frakt.  Standard lagerførte produkter leveres normalt ut fra lager i løpet av 4-5 
arbeidsdager etter ordre. For ekspressleveranser tilkommer ekstra leveringsavgift på kr 500.- samt fraktkostnad for ekspressfrakt. 

 

4.       Lagervarer 

HL Display Nordic AB har som mål å tilpasse produktvalg og varespekter etter Deres behov med et forbehold om utsolgte lagervarer. 

 

5.       Forbehold 

Vi forbeholder oss retten til å endre priser og leveringsbetingelser dersom selskapets leveranseavtaler eller andre utenforstående 
forhold tilsier dette. 

 

6.       Betalingsbetingelser 
Faktura forfaller til betaling 30 dager fra faktura dato dersom ikke annet er avtalt.   Etter forfall beregnes morarenter etter gjeldene 
regler. Kunden plikter å oppgi korrekt fakturaadresse ved ordreinngang, samt tilfredsstillende referanse. Ved omfakturering legges det 
til et administrasjonsgebyr pålydende NOK 400,- pr. faktura. 

 

7.       Forsikring 

Dersom ikke annet er avtalt forsikrer HL automatisk alle forsendelser oppad begrenset til varens verdi. 

 

8.       Reklamasjoner 

Den som vil påberope feil eller mangler ved den mottatte vare, må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig og senest innen 8 (åtte) 
dager etter at produktet ble mottatt.  Reklamasjonsretten gjelder bare feil/mangler som skyldes fabrikasjonsfeil. 

 

9.       Returer 

Det godtas kun retur av hele pakninger, og kun etter avtale.  Ved retur av feil bestilte eller overskytende varer påløper et returgebyr på 
kr 100.- 80 % av ordreverdien krediteres. Kunden betaler returfrakt.  Ordrenummer og fakturanummer må oppgis.  Det godtas ikke 
returer på spesialbestilte varer. Returfrist er 3 mnd. 
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10.    Mislighold fra HL Display Norge AS sin side 
Dersom varene ikke oppfyller avtalens spesifikasjoner og de krav som er angitt og dette skyldes en fabrikasjonsfeil, foreligger en 
mangel. Se punkt 8 for reklamasjonsfrist. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes en force majeure eller forhold som kunden 
har ansvaret eller risikoen for. 

 
Dersom mangelen påberopes som angitt i punkt 10, kan kunden kreve mangelen rettet.  Dersom retting ikke skjer og mangelen anses 
som vesentlig, kan kunden kreve omlevering.  Heving kan bare kreves om mangelen anses som vesentlig og ikke rettes eller omleveres 
innen rimelig tid etter at kunden har reklamert. Andre mislighold enn de som er nevnt under dette punkt kommer ikke til anvendelse. 

 

11.    Mislighold fra kundens side 

Mislighold fra kundens side foreligger dersom betaling ikke skjer innenfor rammen av hva som er avtalt. 

 
Betalingsmislighold gir HL Display Norge AS rett til å velge mellom fortsatt å opprettholde avtalen og rentekravet etter punkt 6 eller 
heve avtalen med 14 dagers varsel.  HL kan ved betalingsmislighold videre etter fritt valg stoppe enhver ytelse til kunden, både etter 
nærværende og etter andre avtaler mellom partene inntil riktig betaling foreligger. HL kan endelig kreve erstatning for det tap selskapet 
lider som følge av forsinkelsen med betalingen fra kundens side. 

 

12.    Skade 

HL Display Norge AS er kun ansvarlig for produktet og ikke for skade på personer, eiendom eller annet utstyr. 


