KUNDVILLKOR
ORDER PROCEDURE
När vi har registrerat dig som kund får du ditt kundnummer och loggar in i vår B2B webshop.
Online butik:
www.maileg.co.uk

Kundnummer:

Lösenord:

6 siffror (skickas separat)

E-postadress

På B2B webshoppen kan du, när du är inloggad, se produktinformation såsom pris, packantal,
lagerstatus och förväntat leveransdatum om varan inte finns i lager.
När du beställer i webbutiken får du en kopia av ordern.
Detta är inte den officiella bokningsbekräftelsen.
När vi har fått din weborder skickar vi en orderbekräftelse senare.
Här kan du se leveransdatum, pris etc.
BETALNINGSVILLKOR
De två första beställningarna måste betalas före leverans.
Vi skickar förskottsfaktura per mail 1-2 veckor före förväntat leveransdatum.
Bankinformationen visas på orderbekräftelsen och fakturan.
När vi har registrerat betalningen packar vi och skickar beställningen.
Om vi inte kan förvänta oss att hela ordern kan skickas, kommer de återstående artiklarna att vara kvar
i restorder och skickas så snart som möjligt.
Efter de två första förskotten ändras betalningsvillkoren till 14 dagar netto.
PÅMINNELSE
Vid sen betalning skickar vi påminnelse 1, där avgiften är 100 SEK.
Vid påminnelse 2 debiteras ytterligare 200 SEK - och ditt konto blockeras sedan tills betalningen är
mottagen. Samtidigt ändras betalningsvillkoren tillbaka till förskottsbetalning för nästa 2 order.
Om betalningen inte görs efter den tredje påminnelsen överförs saken till inkasso.
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LEVERANS- OCH LEVERANSVILLKOR
Leveransdatum på orderbekräftelsen är alltid vägledande.
Vi tar inte ut betalningsavgifter, oavsett orderstorlek, men ger följande villkor:

Maileg Aps
Trehuse 14
7400 Herning

Fraktfri gräns: SEK 10.000.
Restordrar under SEK 600, - skickas inte.
Varorna ligger kvar som restorder och levereras med en ny order eller ytterligare order.
Restordrar under SEK 200 - kommer att raderas och måste beställas igen.
Restordern skickas fraktfritt en gång, men vid 2. beställningen betalas frakten som vanligt.
Pris per paket är SEK 95.
För ”bulkvaror” är frakten alltid beräknad separat, detta markeras i orderbekräftelsen.

PRISSÄTTNING
Vi rekommenderar att dessa vägledande försäljningspriser respekteras för att inte förstöra marknaden
för återförsäljare och konsumenter.
Mailegs rekommenderade försäljningspriser visas i prislistan och faktura som skickas med varorna.
VI ACCEPTERAR INTE 3-PART FÖRSÄLJNING.
Vi accepterar inte försäljning på Amazon, eBay, etc. liknande.
Om man säljer på dessa webplatser från tredje part, överväger vi om vi kan fortsätta vårt samarbete
med dig.
KUNDSERVICE
Alla frågor om produkter, betalningar, klagomål etc. skickas till info@maileg.dk med uppgift om
kundnummer och produktnummer.
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