
Leveransvillkor
JB Nordic försäkrar leveransen under transporten tills det ankommer till mottagaren.

Priser
JB Nordic förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som ang-
es på hemsidan och i prislistor. Om inte annat avtalats har JB Nordic rätt till ersättning 
för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter och växelkursförändringar 
efter offert- och beställningsdatum. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt.

Betalningsvillkor
Betalning av fakturan skall ske senast 20 dagar efter fakturadatum om annat ej är 
överenskommet. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ränta på 
fakturabeloppet enligt inkassolagen. 

Frakt
Tillkommer alltid om ej annat har avtalats. Vid order av förbrukningsmaterial översti-
gande 10 000 SEK exkl. moms erhålls leveransen fraktfritt.

Emballage
Priserna gäller inklusive emballage.

Garantitid
Se våra garantivillkor.

Fel i leverans
Det åligger köparen att ankomstkontrollera varan vad gäller felaktigheter. Om varan är 
skadad eller om något saknas vid leverans noteras detta på transportörens frakt-
sedel, skadan anmäls omgående skriftligt till oss, dock senast inom 10 dagar efter 
mottagandet. Vid skada måste emballaget alltid sparas till dess inspektion kunnat ske. 
Vid eventuell retur skall varan återsändas i oanvänt skick och i originalförpackning. 
Märkning eller noteringar får aldrig göras outplånligt på varan eller på originalförpack-
ningen.

Återköp 
Tillämpas ej. 

Retur
Före retur skall kunden alltid kontakta JB Nordic för att erhålla ett returnummer som 
sedan anges i leverans handlingarna. Varan skall återsändas i oskadat skick, i original-
förpackning och med betald frakt. Märkning eller noteringar får aldrig göras outplånligt 
på varan eller originalförpackningen.

Annullering vid beställning av utrustning
Vid av kunden begärd annullering av beställning inom 3 dagar debiteras en annulla-
tionsavgift på 20 % av offertvärdet. Annullering efter 3 dagar debiteras fullt pris.
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Försäljningsvillkor

Kunskapsdrivna helhetslösningar för dentalföretad i Norden
JB Nordic utbildar och assisterar dig i dentaltekniska processer och förser dig med mark-
nadsledande utrustning. Våra certifierade tandtekniker och auktoriserade servicetekniker 
ser till att ditt arbete flyter på som det ska. Vi finns där när det behövs – hela vägen.

Like you, we’re experts.
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