
 

RETURSKJEMA 
INFO til kunde - Ordinære returbetingelser ref. våre salgs- og leveringsbetingelser:      2013 
Mulighet for retur skal alltid avtales på forhånd. Rør - Spesialdimensjoner og spesialbestillinger kan ikke returneres. 
Ikke lagerførte, dvs. skaffevarer, spesielt bearbeidede og kappete varer tas ikke i retur.   
Retur forutsetter at varer er i samme stand som ved utlevering. Deler skal være rengjort og emballert. – Avvik krediteres ikke. 
Returomkostninger: Det beregnes 25% returomkostninger. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. 
Varer som ikke kan regnes som normal salgskvalitet krediteres ikke. 
Spesialbestilte deler levert som ekstraordinær ekspressleveranse (levert med fly, ekspress bud, varetaxi el. kombinasjon) tas ikke i retur. 
Spesielt for retur av elektrodeler og rørdeler i PE / sveisedeler:  
Kun i ubrutt emballasje – i esker. Poser og esker skal være frie for smuss og støv, og de skal heller ikke ha vært utsatt for fukt. 
Deler som ikke tilfredsstiller kriteriene krediteres ikke. Disse må deponeres da vi ikke kan selge dem videre og gå god for renhet og kvalitet. 
Produsentene av elektrodeler gir ingen garanti for slike deler. 
Segmenterte deler tas ikke i retur. Høvlede/skrapte rørdeler tas ikke i retur.  
Gjenvinning - Brukte rør og kapp tas ikke i retur. Gamle rør og rester leveres deponi for plastgjenvinning. 
 
Kunde:  Prosjekt: / 

Dato: / 
Kunde 
ref.: 

 Ordre nr.: / 
Fakt.nr.: / 

 
Varenr.: Ant. 

retur: Dim.: Varebeskrivelse: Notat: (avvik) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Retur mottatt, registrert og godkjent av: 
 
 
___________________________ 
Sign. fra HAIEX 

 Kunde har levert for gjennomgang  (ret. omk. + 250,-) 
 Gjennomgått retur med kunde  (ret. omk. + eksp.) 
 Kunde har levert retur med utfylt returskjema  (ret. omk.) 
 Annet / Tilpasset / prosjekt etter forhåndsavtale / feillevert vare: 

HAIEX Plastrør AS Returskjema benyttes for grossist, entreprenør, forhandler og prosjektkunder. 
Follummoveien 86     
Nedre Kilemoen industriområde Tlf.: 32 12 84 55 E-post: post@haiex.no 
3516 HØNEFOSS     
Org.nr. NO 955 018 184 MVA Faks: 32 12 84 50 Internett: www.haiex.no 

 


