1. Leverans
Cityfrukt ansvarar för leverans av beställda fruktkorgar.

Kunden erhåller beställda fruktkorgar under dagtid den dag som överenskommits i kontraktet.
Kunden är ansvarig för att leveransen är tillgänglig utan problematik. Om leverans inte kan ske
på grund av kunden enligt överenskommelse kommer kunden fortfarande debiteras.

Cityfrukt använder sig av ett retursystem för korgarna av miljömässiga och ekonomiska skäl.
Vid utebliven retur av korg debiteras kunden 100 SEK.

Leveranstider är måndag till fredag, 07 - 13. Då ordinarie leveransdag infaller på en röd dag sker
leverans istället närmast följande icke-röda dag.

Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara
sammanhängande och ska inte överstiga två månader. Detta måste meddelas skriftligen per
e-mail till Cityfrukt senast 10 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll. Leveransuppehållet kan
inte användas under uppsägningstid.

2. Kvalitetsgaranti och reklamationer
Cityfrukt garanterar att produkten som levereras är i fullgod kvalitet. Om kunden anser att
produkten inte uppfyller dessa kvalitetskrav ska reklamation göras samma dag under
leveranstid som erhållen leverans. Vid reklamation åligger det Cityfrukt att samma dag under
leveranstid kontrollera produkten och leverera ny produkt av fullgod kvalitet om
ursprungsprodukten inte ansågs uppfylla kraven. Om reklamering görs efter leveranstid,
levererar Cityfrukt den nya fruktkorgen nästkommande arbetsdag.

3. Priser
Priset för fruktabonnemanget är specificerat i kontraktet. I abonnemanget ingår frukt, packning
av korg, transport, utplacering samt utlån av korg. Cityfrukt äger rätt att genomföra
prisjustering en gång om året och även ytterligare prisjusteringar vid abnormal utveckling av
fruktpriserna. Cityfrukt måste dock informera kunden per e-mail om dessa förändringar, och
kunden har här rätt att säga upp abonnemanget om kunden inte accepterar prisjusteringen. Om
kunden inte återkopplar inom 10 arbetsdagar anses prisjusteringen vara accepterad och
abonnemanget fortlöper.

4. Uppsägningstider
1-10 korgar per vecka: 1 månad
11-20 korgar per vecka: 2 månader
20 korgar eller mer per vecka: 3 månader

Uppsägning ska ske skriftligen per e-mail. Uppsägningstiden påbörjas den datum då e-mailet
inkommit.

5. Betalningsvillkor
E-fakturering sker i efterskott med 14 dagars kredittid. Efter förfallodagen debiteras
dröjsmålsränta med 8 % plus gällande referensränta.

6. Ändringar i abonnemang
Cityfrukt behöver minst 5 arbetsdagar på sig att införa ändringar i abonnemanget innan de
träder i kraft. Ändringar ska meddelas till Cityfrukt skriftligen per e-mail till
kundservice@cityfrukt.se

