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Trygga köp Vi bygger vårt företagande på nöjda och återkommande kunder som vi kan
ge trygg och sakenlig service till. Därför är vi så gott som alltid tillgängliga per telefon
dagtid vardagar. Alla kunder har också möjlighet att besöka vår utställning i Knivsta och
få tillfälle att prova och jämföra våra produkter innan köp. (Tidpunkt bör avtalas i förväg)
Betalning
Privatpersoner kan få gods skickat mot postförskott eller efterkrav.
Kunder utanför Sverige betalar via sin bank, till vårt
IBAN: SE83 6000 0000 0005 0402 5112 SWIFT:HANDSESS
Registrerade företag utan betalningsanmärkning erhåller faktura med betalningsperiod
30dagar. Bankgiro: EMAG 5845-8878
Frakt
Vi levererar alla Mover och andra order överstigande 10 000SEK fraktfritt inom Sverige
Betalt gods kan även hämtas ut direkt från vårt lager i Knivsta eller Bålsta
Frakt gällande demo-material och reservdelar skickas mot postförskott.
Inom Sverige <1kg=95SEK <2kg=120SEK, Postpaket <3kg=180SEK, <15kg=325SEK
Gods till Norge upp till 50kg med UPS debiteras med 1240SEK.
Reservdelar & Service
Vi har reservdelar på lager och service genom vår verkstad i Knivsta samt via ett 20-tal
montörer ute i landet. Tim-debitering är 550kr/h , resor debiteras med 30kr/mil
Leveranstider
Produkter som Mover, navmotorhjul och TPMS system har vi normalt i lager och kan
oftast skickas eller hämtas från vårt lager i Knivsta eller Bålsta dagen efter order. För
andra mer speciella produkter kan leveranstiden vara mellan 2-8veckor.
Förbokning
För att försäkra sig om säker leverans i rätt tid kan man som kund förboka sina produkter
mot en kostnad av 10% av varans eller varornas värde, en avgift som dras av på
slutfakturan vid leverans.
Garanti
Vi följer konsumentköplagen https://lagen.nu/1990:932 och lämnar 1- 5års garanti på
våra produkter. Läs mer om garantivillkoren på respektive produktgrupp.
Rabatter
Säsongsrabatt lämnas på alla Mover under jan, juli, aug och dec månad
CC-medlemmar (Caravan Club) i Skandinavien samt MHF har en rabatt året runt
Vid order av flera enheter till samma adress kan alltid rabatt påräknas. Kontakta oss för
offert
Prisgaranti
Vår prisgaranti innebär att du som kund aldrig behöver betala mer hos oss än du skulle
göra från ett annat försäljningsställe på motsvarande mover-produkt. (valuta, moms tull o
frakt inräknat.) Du visar oss bara ett bevis på ett lägre pris så kommer vi att lägga oss
under
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