
Standard salgsbetingelser OneMed AS 
for leveranser utenom kontrakt 
 

Varer  

 Sterile varer selges kun i hele transportkartonger.  

 Usterile varer som lagerføres kan selges i mindre enheter enn transportkartong, men da alltid i forhold til 
neste mindre pakningsnivå (dvs. inner-eske/dispenser-pakke/avdelingspakning). Splitt av usteril 
transportkartong vil medføre pristillegg.  

 Usterile varer som ikke lagerføres selges kun i hele transportkartonger. 
 

Småordre 

 Enkeltordre med netto vareverdi mindre enn kr 1.000,- ekskl. MVA vil bli belastet med et småordretillegg 
på kr. 500,- i tillegg til frakt. 

 

Frakt/levering 
 Standard leveringsbetingelse er Ex Works OneMeds lager. 

 Frakt belastes med OneMeds netto avtalepriser og blir tillagt på den enkelte faktura. 

 Evt. restlevering skjer uten kostnad for kunde.  

 Når frakt belastes som separat post på faktura er forsikring av varene frem til kunde inkludert. 

 Levering vil skje med vår transportpartner Brings leveringssystemer innen stykkgods- og bedriftspakke-
ordningene (valg foretas ift sendingens vekt/volum). 

 Dersom leveranse nektes mottatt eller ikke mottas av andre grunner vil alle kostnader forbundet med 
leveransen/retur bli belastet i tillegg til standard 30 % returfradrag. 

 

Retur hvor returårsaken ikke skyldes feil hos OneMed eller manglende produktkvalitet 

 Retur av varer kan kun skje etter skriftlig aksept fra OneMed.  Aksept av retur skal dokumenteres gjennom 
oversendelse av signert og utfylt returskjema fra OneMed til kunden. Dette skjemaet skal alltid følge 
varene ved retur. 

 Retur av varer aksepteres ikke i følgende tilfeller: 

 Varer med netto kjøpesum under kr 1.000,-,  

 Varer hvor kartong er åpnet, varer som på annen måte er skadet, eller hvor emballasje er 
skadet/tilgriset  

 Varer som har begrenset holdbarhet. 

 Retur skal skje til OneMeds kontorer dersom ikke annet er angitt. Returskjema signert av OneMed skal 
følge leveransen.  

 Returnerte varer vil ved mottak hos OneMed besiktiges mht skader, brudd på kartong, holdbarhet o.l, og 
kredit utstedes kun for varer som aksepteres.  

 Kjøper må selv dekke ansvar og alle kostnader forbundet med returen. 

 Kreditering av varer som er akseptert for retur vil skje med 30 % fradrag. 

 OneMed tar ikke ansvar for varer som returneres uten forhåndsaksept. 
 

Retur hvor returårsaken i skyldes feil hos OneMed eller manglende produktkvalitet 

 Retur skal alltid klareres med og godkjennes av OneMed før retur utføres. 

 Varene skal alltid returneres til OneMeds kontor i Norge – dersom ikke annet er angitt. 

 Utfylt returskjema skal alltid følge forsendelsen. 

 Kredit vil først utstedes etter kontroll og godkjenning av varene (mht skader, åpnede kartonger). 
 

Betaling 

 Standard betalingsbetingelse er netto pr 15 dager for kunder som er innvilget kreditt. 

 Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente iht gjeldende lovgivning. 

 Varene er OneMeds eiendom inntil betaling er mottatt av OneMed. 
 


