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Priser
Hos http://www.foedevarerlokalt.dk tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores
angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden
forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.
Betaling
Al fakturering sker igennem AB Catering, Slagelse.
Gælder for professionelle kunder:
Fakturering sker til leveringsdagens priser med mindre andet er angivet på
varen. Alle beløb er i danske kroner ekskl. moms.
Gælder for salg til private:
Fødevarer Lokalt modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron,
Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes
eller udleveres. Alle beløb er i danske kroner og inkl. moms.
Levering
Varerne leveres af AB Catering, Slagelse.
Gælder for professionelle kunder:
Bestilling skal ske inden kl 15.00, to dage før levering eller på den dato, der
angives. Vi leverer varer tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. I weekenden er
det muligt at bestille varer helt indtil mandag morgen kl 5.00 til levering tirsdag.
Vægtvarer kan i visse tilfælde bestilles i enheder som fx STK, men da vægten
er ubekendt, indtil varen er fundet og pakket, kan vi kun oplyse prisen pr. kg.
på den pågældende vare.
Gælder for salg til private:
Varerne bestilles på http://www.foedevarerlokalt.dk to dage før inden kl 12.00
og afhentes af kunden på det valgte afhentningssted i det tidsrum, der er
angivet. Betaling sker ved udlevering af varerne.
Vægtvarer kan i visse tilfælde bestilles i enheder som fx STK, men da vægten
er ubekendt, indtil varen er fundet og pakket, kan vi kun oplyse prisen pr. kg.
på den pågældende vare. På vægtvarer reserveres derfor, ved bestilling, et
beløb på 30% mere end prisen på kundens konto. Ved fakturering og betaling
udregnes det korrekte beløb svarende til det reelle antal kg. Når varen er en
vægtvare er det tydeligt angivet.
Returnering
Gælder for professionelle kunder:

Side 1

Reklamation skal ske straks ved henvendelse til Ulla Brink Hansen på
21191709 eller pr mail: info@foedevarerlokalt.dk. Ved fejl eller mangler, der
ikke skyldes forkert opbevaring eller behandling af kunden efter modtagelsen,
og returnering af varen, erstattes denne med en ny eller pengene gives retur.
Gælder for salg til private:
Hvis der er fejl eller mangler på varen, kontaktes afhentningsstedet hurtigst
muligt. Ved fejl eller mangler, der ikke skyldes forkert opbevaring eller
behandling af kunden efter modtagelsen, og returnering af varen, vil
afhentningsstedet, i samarbejde med Fødevarer Lokalt, erstatte denne med
en tilsvarende ny vare, eller give pengene tilbage.
Venlig hilsen
Fødevarer Lokalt
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