Gäller från 2014-10-20

Lantmännen Lantbruks villkor
växtskydd och betningsmedel
Allmänt
Villkoren gäller för produktgrupperna: Växtskydd, betningsmedel och skyddsutrustning.

Beställning
Beställning kan göras hos kundtjänst, telefon 0771-111 222, eller genom att kontakta säljare på
Lantmännen Lantbruk.

Allmänna villkor
Lantmännen Lantbruks allmänna försäljningsvillkor.
Reklamationer avseende produkt eller leverans ska göras snarast möjligt. Anmälan görs till
säljare hos Lantmännen Lantbruk eller kundtjänst telefon 0771-111 222.

Undantag
Växtskydd saluförs endast till kunder som kan uppvisa en gällande behörighet för att använda
kemiska bekämpningsmedel.

Speciella förhållanden
Vid leverans ska godset kontrolleras och avräknas senast 7 dagar efter mottagandet.
Eventuella avvikelser ska omedelbart rapporteras till kundtjänst telefon 0771-111 222 eller
säljare hos Lantmännen Lantbruk.

Returer
Följande gäller för retur av växtskydd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retur endast av hela och obrutna transportförpackningar
Förpackningen ska vara inköpt under året
Retur måste godkännas av ansvarig säljare
Förpackningen måste vara ren och säljbar (förvarad rent och torrt)
Återbetalningspris grundas på betalat pris enligt faktura
Returavgift utgår med 5 %
Eventuell returfrakt betalas av kunden
Returer ska vara återlämnade senast 1 augusti för vårsortimentet och senast 15 november
för höstsortimentet
Retur av tomcontainer, som innehållit Glyfosat som Lantmännen Lantbruk saluför skall
anmälas till kundtjänst som organiserar hämtning utan kostnad för kunden. Kunden måste
hänvisa till fakturanummer. Ingen returpant utgår. Övriga tomcontainrar tas ej i retur
Vid retur av produkter som är klassade som Farligt gods enligt ADR måste korrekt
dokumentation medfölja godset.

Obs! Utgående produkter, produkter under avregistrering samt dispensregistrerade
produkter tas inte i retur

Återvinning
Återvinning av tömda plastemballage hanteras av Svensk ensilageplast retur AB. Se
www.svepretur.se för information om tid för insamling. Farligt avfall och övrigt emballage
hanteras via respektive kommuns återvinning.

Prisvillkor
Orderdagens pris gäller.

Leveransvillkor
Se Lantmännen Lantbruks leveransvillkor.

Betalningsvillkor
Ordinarie betalningsvillkor för Lantmännen Lantbruk är 30 dagar från fakturadatum.

Finansieringstjänst
Utöver våra ordinarie betalningsvillkor finns möjlighet att vid ordertillfället välja vår
finansieringstjänst.
Har du frågor kontakta vår kundtjänst på 0771 -111 222.

