SALGSBETINGELSER
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt av
kjøp fra nettsiden, Vipps og bestillinger pr e-post.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede
avtalegrunnlaget for kjøpet.
Kjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven,
markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og
kredittkjøpsloven.

AVTALEN
Avtalen består av disse salgsbetingelsene.
Herunder opplysninger om pris og betingelser ved kjøp hos Maritim
Consultants AS. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som
regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

PARTENE
Selger er: Maritim Consultants AS
Adresse: Angeltveitvegen 3
NO-5363 Ågotnes
Telefon: 56 31 17 60
Mailadresse: post@maritim.as
Nettside: www.maritim.as
Organisasjonsnummer: 862168682
Kjøper er personen som personalia er opplyst i bestillingen, og er over 18 år.

ANGRERETT
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av fysiske produkter.
Angreretten gjelder ikke for tjenester utført..

BETALING
Ved betaling gjennom Paypal og Paypal-gjest vil selger reservere
kjøpesummen når varen bestilles. Kjøpesummen blir belastet når varen
sendes. Vi tar også imot betaling på Vipps. Fakturering etter avtale. Ta kontakt
på e-post: post@maritim.as

LEVERING
Varen sendes senest innen 2-3 virkedager. Varer fra nettbutikken sendes med
Bring, «Pakke til hentested». Du vil motta varsel på telefon eller e-post.
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har mottatt
varene.

ANGRERETT
Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi
selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å
løpe. Fristen løper fra tidspunktet kjøperen mottok varen. Ved bruk av angreretten
må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra
melding om bruk av angreretten er gitt.

MANGEL VED VAREN, KJØPERS RETTIGHET OG
REKLAMASJONSFRIST
Dersom det er mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble
oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om mangelen. Kjøper
har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble
oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at
kjøper overtok varen. Ved mangel kan kjøper, i henhold til forbrukerkjøpsloven
kapittel 6, holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering,
kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når
mangelen ikke er uvesentlig.

KONFLIKTLØSNING
Klager, melding om feil og/eller mangler rettes til selger innen rimelig tid og helst
innen 2 mnd. Maritim Consultants AS vil forsøke å løse eventuelle tvister i
minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med
Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon
23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å gi våre kunder en hyggelig handel!
.

