
BETINGELSER VED LEVERANSER OG BETALING AV 
VARER

Abas Kosmetikk AS ønsker å tilby maksimal service og tilgjengelighet, jevnlig  
oppfølging i salong og rask levering av varer. Vi vil informere om betingelser ved leveranser 
og betaling som en viktig del for godt samarbeid med våre forhandlere. 

Bestilling: Oppgi kundenummer, navn på salong og sted når du bestiller. I våre kataloger og på våre ordreskjemaer finnes 
artikkelnummer og navn på produkter og rekvisita. For å unngå misforståelser og feil ber vi om at disse benyttes.
Vi har ekspresslevering: 
Bergen og omegn: bestill før kl. 10.00 og få varene levert samme dag.
Distrikt: bestill før kl. 14.00 og få varene på døren 1-2 dager etter.

Priser: Alt salg skjer til ordredatoens priser og er oppgitt eks. mva. 

Levering/Frakt: Ved varebestilling på min. kr. 1.750 ( eks. mva) leveres varene fraktfritt. På bestillinger under dette beløpet 
blir det frakttillegg på kr. 125,- Utenbys leveres varer med Postens dør til dør tjenester. Er det ingen til stede ved levering, vil 
pakken bli levert til nærmeste postkontor eller Post i Butikk.  

ABAS holder til enhver tid et stort varelager, men det kan oppstå avvik. ABAS påtar seg ikke ansvar for evt tapt salg e.l. ved 
forsinkelse eller resting av varer.

Betaling: Betalingsbetingelsene er 14 dager fra leveringsdato. Ekspedisjonsgebyr kr 39,- 
Ved forsinket betaling/purring tilkommer den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente + evt purregebyr.

Vi forbeholder oss muligheten til å sende varer i oppkrav (uavhengig av utestående beløp) til kunder som har en utsatt 
økonomi eller som har vist seg å være ustabile betalere. Vi forbeholder oss retten til å stoppe varelevering til kunder som har 
forfalte fakturaer eller hvor kredittgrensen er nådd.

Kurs og arrangement - påmelding og vilkår:
Du kan melde deg på kurs til din selger, på epost kurs@abaskosmetikk.no eller direkte til kontoret på tlf. 55 28 28 28.
Ved påmelding til kurs faktureres depositum med 20 %. Depositum refunderes ikke. For kurs hvor  hele kursavgiften er 
under kr 1.500,- faktureres hele avgiften ved påmelding. Resterende kursavgift faktureres senest 6 uker før kurset. Vi 
forbeholder oss retten til å stryke kursplasser som ikke er betalt ved forfall. Det kan være andre frister som gjelder for noen 
weekendkurs og kurs med flybilletter inkludert. Kursavgiften inneholder ikke avbestillingsforsikring. Evnt. forsikring må ordnes 
individuelt. Ved avmelding senere enn 3 uker før kurset refunderes ikke kursavgift.

Kredittsjekk: Vi forbeholder oss retten til å foreta kredittsjekk på våre kunder. 

Gunstige avtaler: Som Conceptkunde kan du få gunstig fakturarabatt og/eller årsbonus.

Vareretur: ABAS tar ikke i retur varer med mindre det er feil på varen eller feilsending. Evt. mangler med varen eller lev-
eransen må reklameres umiddelbart, senest 7 dager etter mottak, til kontoret på telefon 55 28 28 28. Returvarer må være 
uåpnet og umerket og ellers i salgbar stand. Returer må emballeres godt. Ukurante, utgåtte varer kan ikke returneres. Ved 
evt. retur av bestilte kurante varer krediteres 75 % av fakturert pris. Varer levert for mer enn 6 mnd. siden tas ikke i retur.

Mottakskontroll: Skade eller manko: Salongene må snarest, og senest innen 7 dager kontrollere forsendelsen. 
Skade eller manko rapporteres til transportør og til kontoret på tlf. 55 28 28 28.

Nattlandsveien 150 5094 
BERGEN
Tlf. 55 28 28 28
office@abaskosmetikk.no

Med forbehold om trykkfeil og endringer.




