Köp- och leveransvillkor

Information
Kreditprövning

Som ny kund hos Gastro Food genomgår du en sedvanlig kreditprövning. Efter godkänd
kreditprövning kan du börja göra dina inköp.

Prissättning

Priset som anges dagen för beställning gäller. Våra priskampanjer presenteras i Gastro
Foods broschyr Gastro och på hemsidan www.gastrofood.se. Om vårt tillfälliga kampanjpris
skulle vara lägre än avtalat pris gäller kampanjpriset. Miljöavgifter är inkluderade i priserna.
Pant och moms tillkommer.

Leverans

Dina varor levereras på överenskommen leveransdag. Vill du ändra din leveranstid måste
du göra det dagen före beräknad leveransdag. Leveranstid för beställningsprodukter och
ej lagerförda varor sker enligt särskild överenskommelse.
Gastro Food levererar under förutsättning att vägen till leveransstället är farbar med lastbil.
Leverans skall kontrolleras vid ankomst för att säkerställa rätt antal kolli och eventuella
leveransskador. Följesedeln ska undertecknas av dig som mottagare.

Fraktkostnader

Fraktfritt vid beställning över 4000 kr exkl. moms. Vid beställning under 4000 kr exkl. moms
tillkommer en fraktkostnad om 350 kr exkl. moms. Om enbart kampanjprodukter köps
tillkommer en kostnad på 350 kr. Vi köp av enbart kampanjprodukter så måste varuvärdet
överstiga 6000 kr. Samtliga fraktkostnader och villkor gäller enbart med våra egna bilar, inte
om Gastro Food behöver använda sig av extern transport.

Betalningsvillkor

Betalning ska ske på fakturan angivet sätt. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med
f.n. 22 %. Efter mottagande av faktura ska eventuella anmärkningar göras inom 7 dagar.

Reklamationer/returer

Kontakta alltid våra säljare innan du vill returnera något så hjälper vi dig att genomföra
returen. Gastro Food tar ej emot brutna förpackningar. Kyl- och frysvaror ska hanteras i
obruten kedja och returneras vid nästkommande leveranstillfälle eller senast inom 7 dagar.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

I samband med din registrering hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina
uppgifter i vår verksamhet för att tillhandahålla den service som du utlovats. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Dina
uppgifter lämnas inte ut till tredje part.
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