
Salgsbetingelser – som gjelder for handel med INCLINO AS på inclino.no 

1. Firma  

Organisasjonsnavn: INCLINO AS 
Organisasjonsnummer: 983 147 011  
Adresse: Grini Næringspark 12, 1361 Østerås  
Telefon nummer: 67 59 07 50 (kl 9.00-16.00)  
Epost adresse: info@inclino.no  

2. Bestilling  

Du kan sende inn din bestilling av varer på www.inclino.no/nettbutikk ved å velge 
varen(e)e du ønsker å kjøpe. Deretter går du til betalingsmodulen for å betale. Alle priser 
er i norske kroner (NOK) og inklusiv 25 % mva.  

Vi har betaling via Stripe betalingsløsningen for kredittkort.  INCLINO AS sender varen(e) 
hjem til deg.  

Når du legger inn en bestilling, tilbyr vi at du kjøper de valgte produktene i 
overensstemmelse med disse betingelsene.  

INCLINO AS tilstreber til enhver tid å gi korrekt informasjon om våre produkter. Vi tar 
imidlertid forbehold om skrive- og trykkfeil, og derav at priser, bilder og teknisk 
informasjon om våre produkter kan inneholde feil. Dette kan medføre at vi ikke kan levere 
i henhold til angitt informasjon på våre nettsider. INCLINO AS forbeholder seg retten til å 
kansellere din bestilling, eller deler av denne, dersom varen(e) er utsolgt. I slike tilfeller 
vil INCLINO AS kontakte deg og foreslå eventuelt å levere et annet tilsvarende produkt. 
Hvis du ikke er interessert, vil INCLINO AS annullere bestillingen av de produkter som ikke 
kan leveres og trekke fra kjøpesummen for disse produktene.  

3. Priser  

Prisene på produktene kommer frem på nettstedet samt i ‘kassen’ og på 
ordrebekreftelsen. Alle priser er i norske kroner (NOK) inkludert mva.  

Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes endringer i innkjøpspriser, frakter, 
assuransepremier, valutakurser, skatter, toll- og andre offentlige avgifter, samt trykkfeil. 

Alle priser er uten frakt, betalingskostnader (for eksempel oppkravsgebyr), opplæring og 
evt. miljøgebyr. 

4. Betaling  

INCLINO AS er opptatt av en 100% trygg og sikker handelsopplevelse. Alle kjøp som gjøres 
via INCLINO.no AS vil behandles med kortbetaling via Stripe 

Betaling skjer umiddelbart i «checkout» funksjonen til nettbutikken.  

Bedriftskunder kan betale med faktura hvis de sender bestilling til info@inclino.no. I 
henhold til krav fra sentrale myndigheter får det offentlige faktura elektronisk i samsvar 
med standarden "Elektronisk handelsformat" (EHF) gjennom INCLINO AS.  

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.  Ved 
kortbetaling trekkes beløpet fra konto når varene sendes fra oss. 
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5. Levering  

Bestillinger gjort i nettbutikken leveres kun til adresser i fastlands Norge. For bestillinger 
fra andre steder, vennligst kontakt oss på tlf +47 67 59 07 50 eller info@inclino.no 

Vi sender alle ordre med Posten eller Bring 

I henhold til betingelsene i punktet Priser, vil INCLINO AS levere de produktene som er 
bestilt og oppgitt på ordrebekreftelsen.  

Vi sender ut varen 1-3 hverdager etter du mottar ordrebekreftelsen. Er varen forsinket 
eller i restordre, vil du få beskjed om forventet leveringstid via e-post. Levering skjer kun 
på hverdager.  

6. Angrefrist  

Du har 14 dagers angrefrist/returrett fra produktet er levert. Hvis du vil benytte retten til 
å returnere et produkt, ber vi deg ta kontakt med oss i INCLINO AS. Deretter må du for 
egen regning sende produktet tilbake til INCLINO AS. Dette innebærer at varen(e) ikke kan 
være brukt, men allikevel kan undersøkes forsiktig. For eksempel; engangsprodukter eller 
forpakninger med medisinsk utstyr i beskyttelsesemballasje som er forseglet kan ikke være 
brutt. Om varen(e) skades eller forsvinner på grunn av uforsiktighet fra din side, eller ikke 
kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde mister du angreretten. Du får 
pengene tilbake så snart vi har mottatt produktet i retur og kontrollert at produktet er i 
henhold til kravene over. Munnbind kan av hygieniske grunner ikke returneres. Angreretten 
gjelder kun ved forbrukerkjøp og gjelder ikke for sykehus, institusjoner, bedrifter eller 
andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. 

7. Feillevering og defekte varer  

Sjekk leveringen med det samme du har mottatt den. Hvis du mot forventning skulle motta 
feil eller defekt produkt, må du raskest mulig orientere oss per e-post 
kundeservice@hmspartnernorge.no merk hva feilen eller defekten består av. Sørg for at 
ordrenummeret vises tydelig i e-posten.  

8. Ikke hentede varer  

Om du ikke henter din forsendelse vil du bli fakturert kr 500 inkl mva som dekker 
returporto + administrative kostnader. Deretter returneres varen til INCLINO AS.  

9. Reklamasjon  

INCLINO AS følger norsk lov for reklamasjon. Feil på vare skal reklameres så snart feilen er 
oppstått. INCLINO AS står for frakten inn og ut ved feil på varen. Angrer du på kjøpet og vil 
heve det, må du betale returen. Kvittering skal medfølge for å styrke garantien. Observere 
at garantien kun dekker funksjonsfeil på produktet.  

10. Service og reparasjon 

Retur, reklamasjon og service på varer. RMA (return merchandise authorization) er en 
internasjonal standard for retur, reklamasjon og service på varer. 

Kontakt oss og vi sender deg et serviceskjema. Vennligst gi mest mulig av den etterspurte 
informasjon. Serienummer må oppgis om produktet har dette. Ved reklamasjon må bilde 
av produkt legges ved som viser feil ved produkt. Vi tar kontakt etter at skjemaet er sendt 
inn til oss på info@inclino.no. 

11. Forbehold  
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Vi tar forbehold om utsolgte produkter, pris- og korrekturfeil, samt manglende leveranse 
fra våre leverandører.  

12. Forbruker sikkerhet  

Som kunde hos inclino.no – INCLINO AS – har du alltid de rettigheter som fremgår av 
Forbrukerrådet. Du kan lese mer om Forbrukerrådets veiledning her.  

Angrerett: https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/ 
Feil på varen: https://www.forbrukerradet.no/forside/feil-ved-vare/
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