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Försäljningsinformation
Kramp Online Service är marknadens starkaste lösning med dig som kund i fokus och bygger på ett tätt
samarbete mellan din Kramp partner och oss på Kramp. Juridiskt handlar du med din utvalda Kramp
partner och för dennes räkning. Du kan göra dina beställningar i Kramp Webshop dygnet runt, oberoende
av din Kramp partners öppettider. Kramp är endast den distribuerande parten i det här sammanhanget.
Support
Vi hänvisar dig till din Kramp partner gällande försäljnings- och leveransvillkor. Du vänder dig till din Kramp
partner med frågor rörande avtalets omfattning, innehåll, produktfrågor, fakturering, betalning, pris,
returer och reklamationer. Kramp kan vid behov bidra med ren IT-teknisk support av Kramp Webshop via
support.se@kramp.com eller 0413-777 71.

Leveransalternativ
Hämtas hos återförsäljare (dvs din utvalda Kramp partner)
Din order levereras till din Kramp partner snabbt och säkert. Beställer du innan kl. 11.00, levereras din order
redan dagen efter om varorna är lagerförda i Eslöv. OBS! Gäller ej om varorna lagerförs på andra Kramp
lager än Eslöv tillkommer leveranstid. Mått och viktbegränsningar är generellt generösa men avvikelser kan
förekomma. Leveranser till norra Sverige eller svårtillgängliga orter kan fördröja leveranstiden. Kontakta
din partner för mer information. Du får avisering via SMS och mail när din beställning är levererat. Hämtas
ut under din partners ordinarie öppettider. Fraktavgift 125 kr/order.
Hemleverans
Innebär att beställningen skickas från vårt lager till din angivna adress. Leveranstiden skiljer sig sedan
mellan de olika lagerna, och kan bli fördröjd på grund av orderns omfattning, storlek och vikt. Fördröjningar
av leverans kan även ske om mottagarens adress avser norra Sverige eller Lantbrevbärarlinje.
Hemleverans av mindre gods (<30kg, <1,2 meter lång) skickas hem till dig via PostNord Flexdelivery och
levereras utan kvittens. Detta innebär att godset levereras även om du ej är på plats. När din beställning
skickas från vårt lager, får du ett sms och mail. Du kan följa din leverans i PostNord-appen. Fraktavgift 125
kr/order.
Tips! Ladda ner appen och lägg till ditt mobilnummer och 		
mailadress så läggs alla dina leveranser till automatiskt.

Hemleverans av större gods (>30kg, >1,2 meter lång) skickas hem till dig via Schenker home delivery.
När din beställning skickas från vårt lager, får du ett sms och mail. Du blir kontaktad av transportören via
telefon för att tid för avtala leverans. Fraktavgift 125 kr/order.
Hämtas i Eslöv
Din order kan hämtas, utan fraktavgift, på vår kundmottagning. Öppettider vardagar 08.00-16.30 (ej röda
dagar). Adress: Industrivägen 11, 241 38 Eslöv.

Retur och reklamation
Skadat eller saknat gods ska anmälas till transportören inom 7 dagar. Synliga skador ska anmälas direkt
vid ankomst. Reklamation eller retur av varor kan endast ske till din Kramp partner och då endast, efter
överenskommelse med denna, inom 14 dagar från orderdatum. Returrätten gäller endast oanvända varor
med originalförpackningen i oskadat skick. Varor som normalt inte lagerförs av Kramp eller specialbeställts
för din räkning tas inte i retur.

