Betaling/levering
ALLE PRISER I VORES EKSPEDITION
OPGIVES I DKK., EXCL. 25% MOMS
ALLE PRISER I VORES ONLINE BETALING
OPGIVES I DKK., INKL. 25% MOMS
Ved forsendelse tillægges fragt

Reklamationsretten gælder kun eventuelle fejl
og mangler der fandtes på varen ved leveringen,
og omfatter ikke løsdele, der medfølger
uden beregning. For motorer er som løsdele
at regne: Kobling, vandpumpe og dyser. Evt.
reservedele er til nettopriser. Monteringsvejledning
medfølger ikke.
Specifikt gælder, at eventuelt udbedringsarbejde
først påbegyndes, efter at dette er accepteret af
sælger.

Der kan betales med Dankort.
Levering: Vi sender samme dag eller senest
dagen efter vi har fået besked om at betalingen
er anvist.
Ved skaffe varer aftales leveringen individuelt.
Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol
Kunden skal kontrollere, at de leverede varer
er i overensstemmelse med de bestilte varer.
Reklamationer skal ske inden for 7 dage,
Reklamationsbestemmelser omfatter ikke
refusion af ekstraomkostninger i forbindelse med
montering og demontering af fejlleverede eller
fejlbestilte dele.
Transportskader
Eventuelle transportskader skal meddeles
transportøren umiddelbart ved modtagelsen,
idet sådanne ligger uden for DAG-medlemmets
ansvarsområde.
Returnering af leverede varer
Hvis der er sket en fejllevering fra sælger,
betaler sælger eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering. Ellers betaler køber returfragt.
Returvarer skal sendes franco.
Reklamationsret
Såfremt andet ikke er aftalt , ydes altid 6
måneders reklamationsret. På motorer,gearkasser
og bagtøj med km.garanti betales udskiftning
af medgået arbejdstid til CADs standard tider.

Reklamationsprocedure
I tilfælde af reklamation bedes fakturanummer
altid opgivet.
Varmesensorer
Alle motorer og nogle topstykker leveret af os
har påsat en varmesensor. Denne sensors
indikator smelter når motortemperaturen når 109
grader, hvorved motoren kan beskadiges af overophedning.
Dette kan f. eks. ske ved konkurrencekørsel
eller på grund af mangelfuld vedligeholdelse,
feks. ved kørsel uden olie , vand eller defekt
kølesystem. Er varmesensorens indikator
smeltet, bortfalder reklamationsretten.
Returenheder
(gælder hvor vi kræver ombytningsdele)
Alle enheder der sendes retur SKAL tømmes
for olie og andre væsker før forsendelse.
Hvis ikke, skal der betales for tømning samt
eventuel rensning af fragtbil og beskadigelse
af andre varer i bilen.
Fortrydelsesret
Kunden har 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven.
Der krediteres kun dele, der ikke er taget i brug af
kunden.
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