Farmland Sadelhandel & Sadelrådgivning
Konditioner & Tariffer
2015/2016
Försäljning måttbeställning sadlar & accessoarer
Tjänster
Utprovning/Måttbeställning/Fotografering pris per ekipage sek 1600: - + moms.
(Häst & Ryttare, en häst). Ryttaren får provrida ett antal sadlar, varefter mått etcetera tages. Hästen måste vara frisk och
sund och vid god vigör. Betalningen erlägges kontant före utprovningens början, eller proforma till vårt sadelkonto i SEB.
Kvittot lämnas vid besöket.
Bilkostnad
Bilkostnadersättning utgår med 40:- + moms per mil. Minsta bilersättningskostnad 300:- + moms. OBS. Notera att är det
fler ekipage i stallet så utgår det bara en milersättning, eller för närliggande stall mellanskillnaden i mil. Betalningen erlägges före utprovning, etc.,. Kvitto lämnas vid besöket
Konsultationer
För konsultation i vår sadelgalleria Uddevalla, ex, värdering utgår 300:- + moms per ärende, dock längst 20 minuter. För
konsultation i samband med utprovning etcetera utgår 300:- + moms per ärende.(20 minuter).
Övriga konsultationer, arbeten debiteras med 600:- + moms per timme. Mini debitering en timma.
Varubeställning
Vid beställning eller måttbeställning av sadlar och tillbehör utgår handpenning för sadlar motsvarande 30 % av totalvärdet,
för tillbehör utgår handpenning om 50 % dock inte vid beställning av sadel, då utgår 30 %. Handpennigen erlägges kontant netto eller proforma i sammanband med beställningen, föredragningsvis till vårt sadelkonto i SEB. Orderbeställning
sker först efter att handpenning ingått. Separat kvitto och orderbekräftelse sändes brevledes.
Specialbeställning
Vid specialbeställningar ex. speciella bossor eller andra konstruktioner lämnas offert.
Leveranstider
Leveranstider är ca 4 – 12 veckor, med reservation för strejk, lockout, blockad, force majeure, räknat ifrån betalningsdag
handpenning. Helger och semestrar är exkluderade i dessa estimerade leveranstider
Leveransvillkor
Beställda varor levereras fritt vår sadelgalleria, eller om något annat uppgjorts. Varor lämnas inte ut utan att full likvid erlagts.
Reklamationer
Eventuell uppenbar reklamation skall göras skriftligen och snarast. Returer får ej beläggas med obetald frakt.
Frakter
Vid eventuella returer står avsändaren för sina frakter.
Garantier
Garantier lämnas i samma mån som medges av våra sadelmakerier/tillverkare. Som regel 1 - 2 år på material och konstruktionsfel, till detta räknas inte slitage, misskötsel, ridning av häst i fel form, eller annan felridning som kan påverka
utrustningens form och kvalité. Bomgarantier som regel 2 – 10 år, gäller även då uppenbart material eller konstruktionsfel.
Mer preciserad garanti fås när specifik sadel valts. I övrigt gäller Svensk konsumentlag.
Offert
Vi lämnar gärna anbud på sadlar och tillbehör, ridskolor etcetera.
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