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Professionelle vaskeriløsninger
Betalings- og reservationssystemer
Total istandsættelse af flyttelejligheder
Maleropgaver og gulvafslibning
Kvalitetsrengøring og vinduespolering

Generelle salgs- og leveringsbetingelser
samt garanti og driftssikkerhed
Leveringsbetingelser:

I henhold til ”Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” AB 92
Ordre på vaske-, skylle- og rengøringsmidler samt saltprodukter:
Evt. emballage-/ og eller dunkafgifter tillægges faktura separat
Ordrer på min. kr. 2.000,00 ekskl. moms leveres fragtfrit
Ordrer under kr. 2.000,00 og ordrer på salt uden samtidig levering af vaskemidler
tillægges leveringsgebyr
Ved førstegangshandler:
Ved førstegangshandler oprettes ordre efter aftale og faktura fremsendes, som bedes
betalt, inden varerne leveres/fremsendes
Online bestillinger på kort og brikker:
Bestillinger på kort og brikker ekspederes indenfor 2 arbejdsdage og fremsendes
efterfølgende med Post Nord

Levering og montering:

Prisen for levering og montering er til brofaste øer i Danmark og under forudsætning af,
at adgangsveje til vaskeri/lokale er frit tilgængelige samt at de i monteringen nævnte
nye eller eksisterende el- og vand- samt afløbs-, gas- og aftræksinstallationer er lovlige
og brugbare
Vaskerimaskiner:
Ved tilslutning til ikke SANIVA betalingssystem forudsættes det, at
betalingssystemet er forberedt til fremmede vaskerimaskiner
Tilslutning til gas: - Forudsætning, Gas i nærheden:
Gas i nærheden vil sige, at ny / eksisterende godkendt gas-installation inkl. måler
forefindes i vaskeriet
Betalingssystemer:
Ved tilslutning til ikke SANIVA produkter forudsættes det, at vaskerimaskiner er
forberedt til fremmed betalingssystem
Betalingssystemer - online:
Såfremt der ved montering/aftalt tidspunkt ikke forefindes den nødvendige bredbåndsforbindelse eller oplysninger om forbindelsens (faste) IP-adresse, subnet, gateway og dns
numre faktureres dette arbejde efter fast timepris

Priser:

Alle afgivne priser er ekskl. moms, medmindre andet er aftalt

Betaling:

20 dage netto
Leverede maskiner vil være SANIVA FACILITY A/S ejendom, indtil faktura er helt og
endeligt betalt

Garanti:

12 måneders garanti for fabrikations- og materialefejl på nye vaskerimaskiner og
betalingssystemer

Udvidet driftssikkerhed:

Skulle der på SANIVA / Schulthess professionelle vaskerimaskiner mod forventning, vise
sig fabrikations- eller materialefejl på hovedleje, lejekryds, tromle og tromlekar inden
for de første 5 år, vil dette blive udbedret uden beregning

Reservedelsgaranti:

På professionelle SANIVA / Schulthess vaskerimaskiner ydes 15 års reservedelsgaranti
efter produktet er udgået af produktion

Reklamationsret:

24 måneder i henhold til købeloven
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