FORHANDLERVILKÅR
OG
forhandlernr.

Betingelsene anses som
akseptert dersom vi ikke mottar innsigelser
før avisleveransen starter.

SALGSBETINGELSER

BETALING

VG leveres i kommisjon. Det betyr at Verdens Gang AS har eiendomsretten
inntil avisen er solgt. Du har full returrett på usolgte aviser. VG må kun
selges til påtrykt pris. Provisjon er 15% av utsalgspris. Avissalg er fritatt
for merverdiavgift. Forhandleren må være myndig, og ha godkjent foretak i
Brønnøysundregistrene. Det vil bli innhentet kreditopplysninger før oppstart.
VG må selges fra fast utsalgssted.

Fakturaen forfaller 12 dager etter fakturadato. Dersom betalingsfristen ikke
overholdes, belastes du med den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente
fastsatt av Finansdepartementet.

Depositum

Verdens Gang AS forbeholder seg retten til å kreve depositum
tilsvarende 2 måneders omsetning.

Reklamasjon

Hvis VG ikke kommer fram, eller det er uoverensstemmelse mellom antall
på leveranseslippen og det som faktisk blir levert, må det reklameres
omgående og senest innen 2 dager fra leveringsdato. Verdens Gang
AS har ikke erstatningsansvar overfor forhandleren for uteblitt eller feil i
leveranse. Reklamasjon kan meldes via telefon, faks, e-post eller post.

Retur

Returen skal registreres via internett. Registrerer du via internett, sikrer det
at din retur blir raskere godskrevet. Logg deg inn på www.avisretur.no,
eller ta kontakt med kundeservice for mer informasjon. Returaviser skal
returneres ukentlig.
Det er ditt ansvar å kontrollere at all retur for fakturamåned er registrert.
Frist for etterregistrering av retur er senest 21 dager fra fakturadato.

Eierskifte

Verdens Gang AS skal underrettes skriftlig senest 1 uke før et eierskifte.
Dersom Verdens Gang AS ikke har mottatt slik melding, vil forhandler
holdes ansvarlig for leveranser til ny eier.

Vi fakturerer månedlig. Dette skjer etterskuddsvis mellom
1. og 10. hver måned.

Betaling skal skje til:
Verdens Gang AS
v/Lindorff
Postboks 283 Skøyen
0213 Oslo
Bankkonto: 1201 64 01372.

AUTOGIRO
Autogiro er en automatisk betalingsservice vi tilbyr.

Fordeler ved autogiro
•
•
•
•

Betaling skjer alltid til rett tid.
Du slipper å huske forfallsdato.
Du slipper å motta purringer.
Du unngår stopp i avisleveransen på grunn av manglende betaling,
og slipper oppstartsgebyr på kr 150.

Ta kontakt, og vi sender deg fullmakt.

ANTALLSREGULERING

I tillegg bør du selv ta initiativ til å regulere antallet, fordi du vet best hvordan
salget svinger i din butikk.

Slik beregnes fakturaen

Antall leverte aviser i faktureringsmåneden summeres. Det korrigeres
for reklamasjoner som er registrert og godkjent. Innsendt retur som er
registrertog godkjent trekkes fra. Dette gir totalt fakturerte aviser.

På baksiden av fakturaen finner du et detaljert fakturagrunnlag.
Innsigelser på fakturaen må skje omgående, senest 21 dager
fra fakturadato.

GRATIS TELEFONNR. 800 30 000

Ved manglende betaling stoppes avisleveransen uten varsel.
Eventuell gjenåpning belastes med 150 kr. Avisleveransen startes opp
igjen når betaling er mottatt på konto.

Avissalget kan variere sterkt fra dag til dag. Vi endrer avisleveransen på
bakgrunnav de siste salgstallene. Det er derfor viktig at du sender returavisene hver uke. På den måten blir din leveranse mer korrekt.

FAKTURERING

Fakturakontroll

Manglende betaling

Returprosent bør stå i forhold til antall leverte aviser, og bør være cirka 20 %.
Ønsker du å endre antall leverte aviser ta kontakt med oss, og vi endrer til
dagen etter.
Ikke avbestilte aviser vil bli fakturert.
Husk at utsolgt betyr tapt fortjeneste for deg.

E-POST KUNDESERVICE@VG.NO

FAKS 22 42 69 58

