
Betalning     

Leverans
Hämtas i butik: Du har fått en ungefärlig leveranstid av dina varor. Vi kontaktar dig så fort varan har kommit till oss 
antingen via telefon, SMS eller e-post. Aviseringssätt bestämmer du vid beställning. Varorna hämtas på varuutlämning. 
Tag kontakt med vår personal så hjälper vi dig.

Beställd transport: Du har fått en preliminär leveransdag på orderbekräftelsen. Leverans aviseras alltid i förväg. 
Leverans sker måndag till fredag mellan kl 06.30 och 16.00. Förbered dig före leverans, så att det är enkelt för chauffören att 
lämna dina varor på rätt plats. Logistikansvarig når du måndag till fredag kl 06.30 – 18.00 på telefon 0156-67 57 85 
eller logistik@nasvensson.se Uppge ditt ordernummer så går det snabbare.

Lossning LLK (Levererat Lossat Köparen ). Önskas hjälp med inbärning så erbjuder vi även LIK (Levererat Inburet Köparen ). 
Det är en tilläggstjänst och önskemål om inbärning skall aviseras en vecka i förväg. Kontakat din säljare för mer information.

Vid leverans av varor kontrollera att allt du beställt finns med i leveransen och att varorna inte är felaktiga eller är 
transportskadade. Kvittera följesedeln när du har kontrollerat dina varor. Skulle du upptäcka fel, 
notera det på följesedeln och kontakta din säljare.

Släp: Andra leveransalternativ vi erbjuder är HOS (Hämta Olastat Säljaren ). Det innbär att ni hämtar era varor hos oss. Är ni i 
behov av släp, kontakta oss så hjälper vi er. 
Vi erbjuder även leveransalternativ HLS (Hämtat Lastat Säljaren ) som en tilläggstjänst. Det innebär att vi plockar era varor och 
lastar dem på en släpkärra som ni kopplar på er bil och återlämnar efter att ni fraktat hem era varor. Se aktuell tjänsteprislista för 
pris.

Lånebil (gäller Huddinge): Du kan låna vår lånebil för hemtransport av otympliga varor du köpt hos oss. 
Du betalar en driftkostnad på 25 kronor per påbörjad mil.

Lagerhållning:  Varor som ej hämtats 14 dagar efter meddelad ankomst faktureras.
Därefter tillkommer även en terminalhyra om 25kr dygnet. 

Öppet Köp i 6 månader    
Vi erbjuder dig som kund öppet köp i 6 månader på ordinarie lagersortiment. Vid retur ska kvitto/följesedel och 
originalemballage finnas med. Produkten ska återlämnas i obruten förpackning. Öppet köp omfattar ej fyndvaror, blandad färg, 
kapade skivor, trävaror, infästning i lösvikt, brutna förpackningar eller varor som tillverkas på beställning om t ex måttbeställda 
bänkskivor och fönster eller varor som beställs hem specifikt till dig. Vid retur av beställningsvaror som gäller leverantörens 
bestämmelser, vi tar ut en avgift för vår returfrakt och hantering. 
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KÖP- OCH 
LEVERANSVILLKOR

Vi erbjuder dig fyra olika sätt att betala ditt köp. 

Faktura: Vi skickar en faktura efter leverans eller efter att du hämtat varorna hos oss. 
Kreditupplysning görs i samband med ansökan.

Ecster: Dela upp köpet på 6, 12 eller 24 månader med Ecster. 
             Gäller privatpersoner.

Betalning i butik: Betalning sker i kassan. Du kan välja mellan kontant, presentkort eller kreditkort. 
Denna betalning gäller ej vid utkörning.

Betalning vid leverans: Du kan betala med kort vid leveransen direkt till chaufför. 
Säg till vid ordertillfället om du vill göra det.

 Har varorna inte hämtats efter en månad fakturerar vi köpet.


