
Refunderingsbetingelser 
 
Refundering vil skje dersom produkter er returnert til Tech Data etter følgende returprosess: 

 Forhåndsgodkjennelse i Tech Data’s after sales management tool, eller på annen måte 
godkjent  av Tech Data. En slik forhåndsgodkjennelse gis av Tech Data etter egen vurdering. 

 Forespørsel for retur må gjøres innen 5 dager etter mottak av produkter 

 Gjeldende produkter må returneres innen 10 dager etter forhåndsgodkjennelse er gitt 

 Produktene må være skikkelig pakket 

 Produktene må være 100% gjensalgbare 

 Produktene må ledsages av en liste over produktene 
 
Tech Data forbeholder seg retten til å avvise produkter som ikke er i samsvar med vilkårene nevnt 
ovenfor. 
 
 
Leveringsbetingelser 
 
Produktene vil bli sendt så snart de er tilgjengelige. Når produktene er sendt, vil de generelt bli levert 
innen 1-3 arbeidsdager. Leveringen kan bli utsatt eller forsinket av forhold utenfor Tech Data’s 
kontroll. Tech Data er ikke i noen tilfelle ansvarlig for eventuelle skader eller straff for forsinkelse i 
utsendelse eller levering av produktene. 
 
På leveringstidspunktet må kunden sjekke at antall produkter stemmer med 
pakkseddel/leveringsbekreftelse og at emballasjen til produktene er i god stand. Kunden må bekrefte 
dette ved å signere for dette på pakkseddel/leveringsbekreftelse. Ved mangler og avvik skal dette 
noteres på leveringsbekreftelsen. 
Dersom det er levert flere produkter enn oppgitt på pakkseddel/leveringsbekreftelse må mottaker 
varsle Tech Data snarest mulig og senest innen 5 virkedager etter levering. Mottaker må ikke signere 
pakkseddel/leveringsbekreftelse uten og ha kontrollert at innhold av levering stemmer med 
pakkseddel/leveringsbekreftelse. 
 
En signert pakkseddel/leveringsbekreftelse er en bekreftelse for levering og (bortsett fra eventuelle 
skader eller avvik som er notert på pakkseddel/leveringsbekreftelse ) at den ble mottatt i god orden 
og stand og følgelig har man ingen krav på å senere hevde det motsatte. 
 
Kunde må omgående ved levering, kontrollere at produktene som er levert er i henhold til 
pakkseddel/leveringsbekreftelse. Dersom produkter er skadet, feil eller ikke levert, må kunden varsle 
Tech Data innen 5 virkedager etter levering eller forventet levering. 


