
           

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Salgs- og leveringsbetingelser 
Gjeldende fra 01.02.2016. 

 
 

 
Pris- og betalingsbetingelser 

Prisgrunnlag er Diplom-Is AS til enhver tid gjeldende engrosprisliste. Alle prisene er oppgitt eksklusiv 
merverdiavgift. Prisene er gjenstand for vurdering 1.februar og 1.juli hvert år, mens rabattsatsene er 

faste for hele avtaleperioden. Eventuell prisendring varsles 2 måneder før effektuering. Fakturering 
skjer løpende med betalingsfrist netto pr. 15 dager. Betaling etter forfall, belastes med 12,25 % 

morarenter p.a.  
 

Leveringsbetingelser 
Varene leveres fraktfritt med følgeseddel innen 48 timer etter registrert bestilling. Minsteordre pr. 

leveranse til den enkelte butikk skal være på minimum 8 kolli, eller ha en ordreverdi på  
Minimum kr. 800,- 

 
Retur og erstatningsrutiner 

Retur av kurante, uskadede varer godtas normalt ikke. Partene kan imidlertid inngå avtale om retur av 
varer for eksempel i forbindelse med: 

Utskifting av gammel vare ved introduksjon av ny vare. 
Sesongvarer. 

Kampanjer initiert av selger. 
Returer skal alltid avtales på forhånd, og i tilfellene beskrevet over (*) skal fakturapris Forhandler 

legges til grunn for kredit. 
 

Utplassering av is disk 
Kunder som får utplassert fryseutstyr fra Diplom-Is, vil bli krevd for kr 1.500,- i depositum, pr. enhet. 

Beløpet er ikke rentebærende. Kunder vil i tillegg bli belastet en årlig leie på kr. 1.000,- pr. fryseenhet. 
Dersom kunden omsetter for mer enn kr. 10.000,- inneværende kalenderår, frafalles leien for 

Påfølgende år. Kunden har ansvaret for renhold, orden og avriming av frysediskene. Fryseutstyr 
utplasseres først etter at faktura for depositum og leie er innbetalt. Det er ikke tillatt å flytte fryseutstyr 

fra adressen det er utplassert, uten at dette på forhånd er avtalt med vår salgsrepresentant. Diplom-Is 
As forbeholder seg retten til valg av fryseutstyr. 

 
Utplassering av softismaskin m/garantikjøp 

Diplom-Is utplasserer soft-is maskiner dersom dette er økonomisk forsvarlig målt mot kundens 

kjøp. Maskinen disponeres gratis dersom: 

1. Kunden kjøper 1.500 liter softis-miks eller mer pr. maskin pr kalenderår. 

2. Kunden kjøper for minimum kr: 100.000,- totalt pr. kalenderår 

Begge kriteriene skal oppfylles. Dersom ikke begge kriterier oppfylles, vil Diplom-Is etterskudds 

fakturere maskinleie basert på følgende: Differansen mellom 1.500 liter og faktisk kjøpt antall liter 

soft-is mix for siste kalenderår multipliseres med kr: 18,- eks. mva. pr liter, dog minimum kr. 

6.000,- 
 

 

    Hovedkontor 
    Postboks 23,  1483 Hagan 
    Kontoradresse: Brennaveien 10 

 
   Tlf.        02001 
   firmapost@diplom-is.com 

   Organisasjon nr. 984 460 198 MVA 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rabattstruktur  

Årlig Kjøp   Rabatt 
Fra kr. 0 – 9.999,-    0 % 

Fra kr. 10.000 – 29.999,-  15 %  
Fra kr. 30.000 -  49 999,-  20 % 

Fra kr. 50.000 -   30 % 
 

Rabatt gis på Diplom-Is AS sitt sortiment, med unntak av kokos produkter og Møvenpick produkter. 
Depositum for disk og diskleie hensyntas ikke ved beregning av rabatt. Rabatt gis på kjøp innenfor 

relevant intervall, dvs. ved totalt årlig kjøp for kr 15.000 mottar kunden 15 % rabatt beregnet av kr 
5.000. Rabatt utbetales i henhold til kjøp og rabattstruktur etterskuddsvis i løpet av januar måned 

påfølgende år dersom ingen fordringer er misligholdt. 
 

 


