Kjøpsbetingelser
Kjøp/Salg i Norge
For å handle hos kan du velge å registrere deg som kunde eller du kan handle uregistrert. Å være kunde er helt
gratis, og innebærer ingen forpliktelser for deg. Dersom du velger å registrere deg som bruker må du huske å
notere deg brukernavn og passord for videre bruk hos oss. All informasjon som du legger inn hos oss vil bli
behandlet konfidensielt, og vil på ingen måte bli brukt urettmessig og/eller gitt videre til andre.
I forbindelse med registreringen fyller du ut følgende informasjon:
·Brukernavn (epost adresse)
·Passord
Brukernavn og passord brukes ved bestillinger. Du har selv ansvaret for at brukernavn og passord holdes
hemmelig, slik at ingen annen person kan bruke disse opplysningene til f. eks. å legge inn bestillinger i ditt
navn, uten ditt samtykke. Registreringen innebærer ingen forpliktelser for deg, ut over det som angis i disse
vilkårene. Adresseregister er konfidensielt, og vi garanterer at opplysningene ikke videreformidles i kommersiell
hensikt.
Import av bruktbil
For å importere bruktbil må du registrere deg og opprette konto. Å være kunde er helt gratis, og innebærer
ingen forpliktelser for deg. Dersom du velger å registrere deg som bruker må du huske å notere deg
brukernavn og passord for videre bruk hos oss. All informasjon som du legger inn hos oss vil bli behandlet
konfidensielt, og vil på ingen måte bli brukt urettmessig og/eller gitt videre til andre.
I forbindelse med registreringen fyller du ut følgende informasjon:
·Brukernavn (epost adresse)
·Passord
Brukernavn og passord brukes ved bestillinger. Du har selv ansvaret for at brukernavn og passord holdes
hemmelig, slik at ingen annen person kan bruke disse opplysningene til f. eks. å legge inn bestillinger i ditt
navn, uten ditt samtykke. Registreringen innebærer ingen forpliktelser for deg, ut over det som angis i disse
vilkårene. Adresseregister er konfidensielt, og vi garanterer at opplysningene ikke videreformidles i kommersiell
hensikt.
Falske bestillinger
Alle falske bestillinger vil bli politianmeldt. Leverandøren vil gjøre sitt ytterste for å bistå politiet i
etterforskningen.
Priser
Alle våre priser er inklusive moms og andre avgifter.
Betaling:
Du kan velge betaling vha. kredittkort eller mobiltelefon. Ved valg av betaling vha. mobiltelefon belastes din
telefonregning fra operatøren med beløpet oppgitt i løsningen.
Reklamasjoner
Ved reklamasjon, vennligst benytt klageskjema som du finner her.

Forbehold og forutsetninger
Vi har siden 1993 samarbeidet tett med norske merkeforhandlere og prisene oppgitt i denne løsningen er
faktisk oppnådd innbyttepris hos merkeforhandler to siste måneder. Våre rutiner spesifiserer hvilket
datagrunnlag som legges til grunne før en snittpris kan besluttes, denne prisen blir i neste omgang diskutert
med et utvalg av merkeforhandlere før gyldighet av prisen blir besluttet. Dette danner det beste grunnlaget for
at din bruktbil, gitt nedenfor nevnte forutsetninger, vil ha gode muligheter til å oppnå oppgitt pris i en
salgssituasjon.
Selv med gode rutiner, stor kompetanse og gode samarbeidspartnere kan vi ikke garantere for evt. feil i
datagrunnlaget vårt og vi kan ikke ta ansvar/konsekvensen av evt. feil som måtte forekomme.
Følgende forutsettes levert med bilen for at oppgitte priser skal være gyldige:
-

Iht. norsk utstyr std.

-

Prisen er ekskl. omregistreringsavgift

-

Forutsetter komplett servicehefte for nyere biler

-

Siste service skal være gjennomført – gjelder også eldre biler

-

Inkl. 8 dekk på felg

-

Inkl. radio/CD-spiller

-

Siste EU-kontroll skal være gjennomført

Dersom du ønsker kontakt med oss vennligst benytt følgende mail adresse: bilpris@eurotaxglass.no

