
	

Generelle returbetingelser 

 
1. Alt kjøp er i utgangspunktet bindende.  

2. All retur skal være forhåndsgodkjent av Hellanor AS.  

3. Det skal følge utfylt returskjema med hver retur.  
Skjemaet kan lastes ned på: www.hellanor.no/ 

4.  Reklamasjon over feilaktige eller ufullstendige leveranser, må være Hellanor i hende senest 
14 dager etter kundes mottak av vare. Etter dette er en retur å anse som vanlig retur og 
behandles deretter. 

5.  Kun varer kjøpt hos Hellanor kan returneres til Hellanor. 

6.  Hellanor vil kun godskrive retur av varer som kan regnes for ny og salgbar vare.  

7. Varen skal returneres med alt tilbehør samt bruker- og/eller monterings instruksjoner, i 
original ubeskadiget emballasje, fri for pris/merke lapper, tusj, kulepenn, fingermerker, 
olje/fettmerker osv.  

8.  Prøvemonterte deler tas ikke i retur. Dette gjelder spesielt elektriske artikler. 

9. Kun bruk av blank/transparent tape vil kunne godkjennes dersom pakning/emballasje  
må tapes før, eller i forbindelse med retur. 

10. Fraktkostnaden ved retur dekkes i sin helhet av kunden, med unntak av retur etter punkt 4 
hvor Hellanor dekker frakt dersom varene sendes med speditør valgt av Hellanor. 

11.  Retur av varer skal gi grunnlag for salg av andre varer fra Hellanor til kunden. 

12. Faktura-/pakkseddelkopi skal normalt følge returen. 

13. Retur av varer godskrives etter følgende retningslinjer: 

• Varer kjøpt den siste mnd. godskrives med 100% av fakturert beløp. 

•  I helt spesielle tilfeller kan varer kjøpt de siste 3 mnd. godskrives med inntil 100% av  
   fakturert beløp. En slik retur skal da være avtalt før kjøpet finner sted med notat på faktura. 

• Varer kjøpt de siste 3 mnd. godskrives normalt med 75% av fakturert beløp. 

• Varer som er eldre enn 3 mnd., eller som returneres uten faktura- eller  
   pakkseddelkopi, godskrives med maksimum 50% av kundens pris i dag. 

14.  Spesialbestillinger og skaffevarer (Varenr.: SKAFFE*) tas ikke i retur, med mindre annet er 
avtalt med selger og/eller kundeservice. Dette skal i så fall være notert på faktura. 
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