Next Stop Distribution AS

Kundesøknad
Registrert firmanavn:

Annet virksomhets, eller butikknavn:

Postadresse, postnummer og sted:
Leveringsadresse, postnummer og sted (dersom annet en ovenfor):
Telefon:

e-post:

Webadresse:
Organisasjonsnummer:

Eier:

Innkjøpsansvarlig:

Aksjekapital:

Kontaktperson ekonomi:

Kontaktpersoner Inköp
Telefon / E-post:

Omsetning siste
regnskapsår:

Telefon / E-post:

Virksomhetens område:

Tradereferanser

Butikk

1)
2)
3)

Internett
Annet

Betalningsvillkor.
Postoppkrav

Vid fragor kontakte ekonomi@nextstop.se

Undertegnede bekrefter og ha lest og forstått vedlagte salgsvilkår
(NSD Salgsvilkår av 2014-03-10):
Sted/Dato:

Underskrift av signaturberettiget :

Navn med blokkbokstaver:

Kopi av gyldig firmaattest og aktuelle årsregnskap må vedlegges søknaden !

Next Stop Distribution AS
Post: Boks 11014 – 161 11 Bromma, Besøk/Levering: Skällnoravägen 10 – 168 39 Bromma, SE
E-mail: order@nextstop.se Web: www.nextstop.se Tel: + 46 8 50621200

Salgsvilkår
Next Stop Distribution AS selger produkter kun beregnet for videresalg. Vilkår
omfattet denne avtalen er gyldige fra og med 2014-03-10 i forhold til leveranser fra
Next Stop Distrubition (heretter kalt NSD). Salg skjer kun til kunder som er
godkjent av NSD, heretter kalt Kunde, i henhold til bestemmelsene i dette dokument.
NSD krever en utfylt kundesøknad og en gyldig firmaattest fra Brønnøysundregisteret for å behandle søknad om kundeavtale. Vilkårene i denne avtalen erstatter
tidligere levering og betalingsvilkår og er gyldig inntil videre vedrørende produkter
som selges av NSD.

BESTILLINGER

Bestillinger/innkjøp fra NSD innebærer samtidig aksept av våre til en hver tid
gjeldende salgsvilkår. NSD forbeholder seg retten til å endre disse vilkår uten
forvarsel.

Bestillingsmuligheter

NSD tilbyr bestilling via webshopen Juli@, telefon, eller per e-post. Bestillinger
via telefon, samt e-post stilles til vår salgsavdeling som kontaktes på følgende måte:
0046 8 506 212 00 – Sverige,
e-post: order@nextstop.no .
Salgsavdelingen treffes mandag-fredag kl 09.00-15.00
Lunsj avholdes mellom 12:00 og 13:00.

PRISER OG BETALINGSVILKÅR

Generelle vilkår

Samtlige priser som presenteres i all produkt/nyhetsinformasjon er eksklusive MVA,
frakt samt faktureringsavgift (35 kr). Vi reserverer oss mot eventuelle feilaktigheter og
forandringer utenom vår kontroll. Noter att spesifikke tilbud eller kampanjer i regelen
inneholder vilkår som kan avvike fra opplysninger i våre prislister og salgsvilkår.

Prisendringer

Vi forbeholder oss retten til å endre priser på bestilte varer uten å gi beskjed på
forhånd ved f. eks endringer i valutamarkedet.

Betalingsvilkår/kreditt

Levering mot faktura eller kortbetaling skjer kun etter innvilget og godkjent individuell
kredittsjekk eller mot sikkerhet i form av bankgaranti eller liknende garanti som
godkjennes av NSD. Alle sendinger utover dette sendes som oppkrav, alternativt mot
forhåndsbetaling. Kontakt økonomiavdelingen på NSD for nærmere informasjon:
ekonomi@nextstop.se . Fakturering foretas ved levering og kreditt-tiden beregnes fra
den dag varene sendes til kunden. Ved innbetaling etter forfallsdato beregnes en
forsinkelsesrente på 1 % pr. Måned. 50 kr i fakturaavgift legges til ved fakturering av
renteavgift og ved eventuelle betalingspåminnelser.

LEVERINGER

Leveringstid

Next Stop Distribution AS
GARANTIER

Respektive produsenters garantivilkår er gyldige, dog normalt i maksimalt 12
måneder fra levering. Kunden kan ikke stille ytterligere krav mot NSD enn det NSD
har mulighet til å stille den respektive produsent.

RETURER

Reklamasjoner / defekte produkter

Feilaktigheter ved levering eller på faktura må reklameres innen 8 dager fra
fakturadato. Les nærmere ”Returinstruksjoner” under.

Returrett

Ingen generell returrett innvilges fra NSD. Spesielle vilkår og tilbud kan forekomme
men skal da være avtalt ved hver enkelt spesifikt tilfelle. Kontakt oss på
order@nextstop.se

Generell returprosedyre

Samtlige returer skal returneres i komplett stand med original emballasje. Returer,
ved tilfeller der returrett er innvilget, skal returneres på avsenders bekostning og må i
hvert tilfelle underrettes Next Stop i forkant. NSD forbeholder seg retten til å avvise
forsendelser der dette ikke overholdes. I de tilfeller der retur innvilges av NSD på
skadede produkter, der feilen kan pålegges NSD, vil frankert returadressekort
vedlegges fra NSR når returen er godkjent.

Returemballasje

Det pålegges kunden å pakke returprodukter på tilfredsstillende måte. NSD vil ikke
erstatte skader som påføres varen grunnet utilstrekkelig emballering.

Betalingsansvar ved returer

NSD kompenserer ikke under noen omstendigheter frakt/håndteringskostnader eller
andre kostnader som kunden har i sammenheng med returer, om ikke annet er avtalt.
NSD står heller ikke ansvarlig for arbeid utført av Kunden eller 3’de part.

Innbytte, reparasjon eller kreditering

NSD forbeholder seg rett, om ikke annet er avtalt mellom NSD og kunde, til å
avgjøre hvorvidt et returnert produkt skal erstattes av et identisk eller likeverdig
produkt, eventuelt krediteres eller, ved feil på produktet, repareres.

Prising av varer ved retur

Ved kreditering av returnerte produkter, krediteres alltid det laveste av enten varens
dagsaktuelle pris hos NSD eller utfakturert pris. Prisen vil bli redusert dersom det har
oppstått mangler på varen NSD ikke kjenner til eller har godkjent på forhånd.

Returinstruksjoner
1.
2.

3.
4.

Leveringer til Norge skjer mandag-torsdag via PNL bortsett fra ved de helligdager i
Sverige hvor lageret holder stengt.

5.

Fraktkostnader

6.

NSR kostnader for frakt til Norge er til enhver tid regulert i henhold til Pan Nordic
Logistics (PNL) sin gjeldende prisliste. Fraktavgift er pr. 2014-03-10 som følger

7.

Pr. kolli – 125 nok - For sendinger mot oppkrav påregnes en tilleggskostnad på 148
nok.

8.

(NSD reserverer seg mot evt prisendringer som måtte gjøres av PNL)

Transportskader

Fyll ut all info i skjemaet ”Returforespørsel”.
Om produktet er defekt må en beskrivelse av fabrikasjonsfeil/skade
skrives på skjemaet. Produkter uten slik informasjon vil ikke bli godkjent.
Returförespörsel sendes till order@nextstop.se
Når din returforespørsel er blitt behandlet og godkjent vil et returnummer
opprettes.
Kun produkter påført returskjemaet kan returneres NSD ved dette tilfelle.
Andre produkter som ikke er godkjent, vil ikke bli kreditert, men vil bli
sendt i retur til kunden.
Legg alltid ved det godkjente returskjemaet i pakken sammen med
returvarene og merk emballasjen med returnummeret.
Når godkjent returgods ankommer vårt lager i Stockholm og returen er
godkjent gjøres det en kreditnota.
Returadresse
Next Stop Records AB
Skällnoravägen 10
168 39 Bromma SE

NSR Tar ikke ansvar for skader eller tapt gods som oppstår under transport. Ved
transportskade må kunden umiddelbart foreta en reklamasjon med krav om
erstatning direkte til transportøren.

Leveringsstopp

Om kunden overskrider sin kredittgrense eller unnlater å betale sine faktura,
forbeholder NSD seg retten til å holde tilbake videre leveringer til forholdet er rettet
opp.

Force Majeure

I tilfelle streik/arbeidskonflikt og eventuelle andre omstendigheter, som partene ikke
rår over, som eksempelvis brann, krig, pålegg fra myndigheter, forsvunnet, forsinket
eller forminsket levering fra leverandør eller lignende o.l., har NSD rett til å frasi seg
ansvar på skader eller tap i henhold til denne avtale som evt. Måtte gå ut over
kunden

Next Stop Distribution AS
Post: Boks 11014 – 161 11 Bromma, Sverige, Besøk/Levering: Skällnoravägen 10 – 168 39 Bromma, SE
E-mail: order@nextstop.se Web: www.nextstop.se Telefon: + 46 8 506 212 00

