Återförsäljaransökan
Företagets registrerade firmanamn:

Next Stop Records AB
Annat verksamhets- eller butiksnamn:

Postadress, postnummer och ort:
Leveransadress, postnummer och ort (om ej som ovan):
Telefon:

E-mail:

Webadress:
Organisationsnummer:

Ägare:

Inköpsansvarig:

Aktiekapital:

Kontaktperson Ekonomiavd:

Kontaktpersoner inköp
Namn/Telefon/E-mail

Årlig omsättning:

Telefon / E-mail:

Verksamhetsbeskrivning

Leverantörsreferenser

Butik

1)
2)
3)

Internet
Annat

Beräknad Total inköpsvolym från Next Stop Records AB årligen:
Betalningsvillkor:
Postförskott
Kreditkort
Förskottsbetalning
Vid frågor kontakta ekonomi@nextstop.se
Undertecknad har tagit del av och godkänner försäljningsvillkoren som bifogats
(NSR Försäljningsvillkor 2011-12-23):
Ort/Datum:

Underskrift firmatecknare :

Namnförtydligande:

Bifoga - Bolagsverkets registreringsbevis, aktuellt bokslut samt registreringsbevis från PRV inte äldre än 6 månader

Next Stop Records AB
Postadress: Box 11014, 161 11 Bromma
Leveransadress: Snörmakarvägen 35, 168 38 Bromma
Tel: 08-506 212 00 E-mail: order@nextstop.se Web: www.nextstop.se

Försäljningsvillkor

Next Stop Records AB

Next Stop Records AB säljer produkter endast avsedda för vidareförsäljning.
Nedanstående villkor gäller från och med 2011-12-23 för leveranser från
Next Stop Records AB (nedan kallad NSR). Försäljning sker endast till av NSR
auktoriserade återförsäljare, nedan kallad ÅF, enligt nedanstående bestämmelser.
NSR kräver en ifylld ÅF-ansökan samt registreringsbevis från PRV inte äldre än 6
månader för att behandla ansökan om återförsäljaravtal. Vidare gäller att nya kunders
initialorder inte understiger 10 000:- exklusive moms Dessa bestämmelser ersätter
tidigare leveransvillkor och gäller tills vidare för produkter sålda av NSR.

Leveransstopp

BESTÄLLNINGAR

Beställningar/inköp från NSR innebär samtidigt accepterande av våra vid varje tillfälle
gällande försäljningsvillkor. NSR förbehåller sig rätten att utan föregående
meddelande förändra dessa försäljningsvillkor.

Beställningsförfarande

NSR erbjuder beställning via webshopen Juli@, telefon eller per e-mail.
Beställningar via telefon samt e-mail görs via vår säljavdelning som nås på följande
sätt: telefon 08-506 212 00, e-mail: order@nextstop.se.
Säljavdelningen har öppet Måndag-Fredag kl 09.00-16.00.
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00.

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Om ÅF underlåter sig att lösa ut paket förbihåller sig NSR rätten att hålla inne
.vidare leveranser.

Force Majeure

Om till följd av arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan
råda över, såsom eldsvåda, krig, myndighets beslut, utebliven, försenad eller
förminskad leverans från leverantör eller annan omständighet av vad slag det vara
må, så äger NSR frånträda sitt leveransavtal utan att därvid ansvara för skada eller
förlust, som kan uppstå för ÅF till följd härav.

GARANTIER

Respektive tillverkares garantivillkor gäller, dock normalt under max 12 månader
från leverans. ÅF har aldrig bättre rätt mot NSR än NSR har mot respektive
tillverkare.

RETURER

Reklamationer / defekta produkter

Felaktigheter vid leverans eller på fakturan måste reklameras inom 8 dagar från
fakturadatum. Se vidare ”Returinstruktioner” nedan.

Returrätt

Allmänna villkor

Samtliga priser i vår nyhetsinformation är angivna exklusive moms, frakt samt
faktureringsavgift (40 kr). Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och
förändringar utom vår kontroll. Notera att specifika offerter eller kampanjer i regel
innehåller villkor som kan avvika från uppgifter i våra prislistor samt försäljningsvillkor.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större
valutakursförändringar.

Betalningsvillkor/Kredit

Någon generell returrätt lämnas ej av NSR. Speciella regler och erbjudanden kan
förekomma som avtalas vid varje specifikt tillfälle. Tag kontakt med vår orderavdelning
.för information

Allmän returrutin

Samtliga produkter skall returneras kompletta, i nyskick och i originalemballage. Alla
returer sker på avsändarens bekostnad. NSR accepterar inte leverans mot
mottagarfrakt eller liknande, där NSR tvingas betala frakt. NSR hämtar heller inte
paket på annan adress, tex postens ekonomipaket postkontor eller liknande.
Korrekt leveransadress för returer finns under returinstruktioner nedan.

Leverans sker mot postförskott, kortbetalning eller förskottsbetalning.
Kontakta NSR´s ekonomiavdelning för närmare information.
ekonomi@nextstop.se.

Returemballage

LEVERANSER

NSR ersätter inte under några omständigheter frakt/hanteringskostnader eller andra
kostnader som ÅF har i samband med retur. NSR ersätter ej heller ÅF för arbete,
utfört av ÅF eller av tredje part (annan serviceverkstad e.d.)

Leveranstid

Leverans av lagerförd vara sker normalt närmaste arbetsdag efter beställning, detta
vid order lagd före klockan 14.00 (månd-fred.).

Leveranssätt

Leverans sker normalt genom avhämtning, bud, Schenker, Postens Företagspaket
16.00, fritt vårt lager.

Frakttavgifter

Fraktavgift debiteras på alla levererade ordrar enligt nedanstående med reservation
för prisförändringar.
Vikt, kilo

Det åligger ÅF att packa returnerade produkter på tillfredställande sätt. NSR ersätter
inte skador som uppkommer pga otillräckligt emballage.

Betalningsansvar vid returer

Utbyte, reparation eller kreditering

NSR förbehåller sig där annat ej överenskommits mellan NSD och ÅF rätten att
avgöra huruvida en returnerad produkt skall ersättas av identisk, likvärdig produkt,
krediteras eller, vid felaktiga produkter, repareras.

Prissättning vid retur

Vid kreditering av returnerade produkter, krediteras alltid det lägsta av varans
dagspris och fakturerat pris. Avdrag görs för saknat tillbehör.

Returinstruktioner
1.
2.

Kronor/sändning

Kronor/sändning (PF)

1-10

75

150

10-35

150

200

35-50

200

250

50-75

5,50:-/kg

+75

75-100

5:-/kg

+75

100-150

4,50/kg

+75

6.

4:-/kg

+75

7.

150>

Transportskada

3.
4.
5.

8.

NSR ansvarar ej för skador eller förlust av gods, som uppstått under transport. Vid
transportskada skall ÅF omedelbart göra en reklamation med begäran om ersättning
direkt hos transportören.

Fyll i all information på dokumentet ”Returförfrågan”.
Om produkten är defekt måste beskrivning av fabrikationsfelet stå på
”Returförfrågan”. Defekta produkter utan denna information kommer ej att
godkännas.
Skicka, faxa eller e-posta returförfrågan till din säljkontakt.
När din förfrågan blivit behandlad och godkänd kommer ett returnummer
att erhållas.
Endast produkter på detta returdokument får returneras till NSR vid detta
tillfälle. Andra produkter skickade till oss kommer inte att krediteras utan
skickas tillbaka till kund.
Bifoga alltid returdokumenten med den fysiska returen, märk emballaget
med erhållet returnummer.
Alla returer måste skickas till följande adress: Next Stop Records,
Snörmakarvägen 35, 168 38 Stockholm.
När det returnerade godset inkommit till vårt lager och returen är godkänd
erhålls en kreditfaktura.

Next Stop Records AB
Postadress: Box 11014, 161 11 Bromma
Leveransadress: Snörmakarvägen 35, 168 38 Bromma
Tel: 08-506 212 00 E-mail: order@nextstop.se Web: www.nextstop.se

