
ALLMÄNNA VILLKOR HOS VINTERVILA VÄXTHOTELL

Här nedan benämns Vintervila som säljaren.

BETALNINGSVILLKOR

Betalningen ska vara säljaren tillhanda senast 30 dagar från då köparen 
lämnat in sina växter eller får dem hämtade. Efter förfallodatum debiteras 
lagstadgad förseningsavgift och 10 %  i dröjsmålsränta. 
 

§1   Nedanstående bestämmelser äger tillämpning om inte köparen 
       och säljaren skriftligen överenskommet om annat. 

§2   Förvaringsperiod för växter är oktober till maj.

§3   Köparen äger rätt att hämta sina inlämnade växter tidigare än avtalsperiodens
       slut, dock måste kunden meddela säljaren minst 48 timmar innan avhämtning.
       Ingen återbetalning av avgiften utgår.

§4   Transport anordnas av köparen om inte köparen har bokat hämtning av säljaren
       efter överenskommelse.

§5   Försäkring under transport av växter åligger köparen.

§6   Växter som placeras för vinterförvaring ställs in på egen risk. 
       Säljaren lämnar inga överlevnadsgarantier då växternas ursprung och skick är 
       okänt vid inlämningen. 

§7    I fall av brand, storm, snötryck, stöld och andra likartade 
       händelser gäller köparens hemförsäkring. Säljaren ersätter inte skador.

§8    Växter som inte hämtats ut av köparen 30 dagar efter sista 
       uthämtningsdatum har säljaren rätt att behålla, sälja eller låta 
       förstöra utan ersättningsskyldighet till köparen.

§9    I fall av sjukdom/skadedjursangrepp förbehåller sig säljaren att 
       vidta de åtgärder som säljaren finner nödvändiga. Säljaren placerar aktuell
       växt i karantän och kontaktar köparen för att fastställa en handlingsplan.

§10  Besök i säljarens växthus under lagringsperioden ska avtalas 
        med säljaren i förväg.

§11  Det åligger köparen att emballera eller på annat vis skydda känsliga krukor så
       att skador inte uppkommer under transporter eller vinterförvaring under
       perioden.

§ 12 Säljaren äger rätt att binda in stora eller yviga grenverk under förvarings  
        perioden och under transport.

§ 13 Olagliga och/eller fridlysta växter tags ej emot för förvaring. 

§ 14 Tvist eller händelse som inte behandlas i något av ovan nämnda paragrafer
        avgörs först genom förhandling eller frivillig uppgörelse, 
        i andra hand i svensk domstol.
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