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Köpvillkor restaurangkunder 
Nedanstående villkor gäller alla leveranser från Vino 
Conoscenza AB. Villkoren gäller i de fall där inga 
andra skriftliga avtal ingåtts mellan er som köpare 
och oss på Vino Conoscenza AB. Fakta- och 
prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella 
tekniska såväl som typografiska felaktigheter. 

Ni måste i samband med första beställning skicka 
in en giltig kopia av alkoholtillståndet/ 
serveringstillståndet för att kunna handla med  
Vino Conoscenza AB. 

Allmänt 
Alla viner i prislistorna är beställningsvara och finns 
för leverans inom två till fem arbetsdagar beroende 
på vin. Det kan dock hända att något vin temporärt 
kan vara slut hos producenten. För att upprätthålla 
hög servicegrad förbehåller vi oss rätten att ersätta 
slutsålda årgångar med nästa årgång.  
Vino Conoscenza AB betalar alkoholskatten och 
levererar vinet till er restaurang. 

Köp 
Ert köp har genomförts när betalningen för era viner 
har registrerats av Vino Conoscenza AB.  
En bekräftelse på betalningen skickas till den  
e-postadress ni uppgivit till Vino Conoscenza AB. 
Fakturahantering sköter Örjan och kredit-
upplysningen sköts av vår samarbetspartner.  

Pris 
Alla köp med Vino Conoscenza AB sker i svenska 
kronor. Priser redovisas exklusive moms i prislistan 
och inklusive moms i fakturan. Prisändringar 
meddelar vi våra kunder minst 60 dagar innan 
ändring. 

Minsta order 
Vi har ingen undre gräns, men vi levererar bara 
hela kollin, normalt 6 flaskor per kolli. Fraktfritt vid 
köp över 72 flaskor, normalt 12 kolli. Vid köp under 
fem kollin tillkommer en hanteringsavgift på 120 kr 

Betalning 
Faktura skickas i samband med leverans. 
Betalningsvillkor 10 dagar netto. Frakt tillkommer på 
beställningar under 72 flaskor.  

Vara i lager 
Vino Conoscenza AB reserverar sig för att ett vin 
kan vara tillfälligt slut i lager. Om så sker meddelar 
vi detta till kunden inom två arbetsdagar.  

Leverans och Frakt 
Normalt gäller att leveranstiden från er beställning 

tills dess att vinet levereras är två till fem 
arbetsdagar.  

Skatt 
Vino Conoscenza AB är registrerat som 
varumottagare hos skatteverket och betalar 
alkoholskatt för samtliga viner i sortimentet. 

Mottagning av beställning 
Varorna ska kunna tas emot av beställaren på 
avtalad tid. Följesedel bifogas med 
frakthandlingarna. Ej mottagna varor returneras till 
Vino Conoscenza ABs lager i Sverige. Då debiteras 
kunden en avgift som motsvarar våra frakt- och 
hanteringskostnad. 

Reklamation 
Vår lagerpersonal går igenom varje order innan den 
lämnar vårt lager. Skulle ordern ändå vara 
felexpedierad vid ankomst åtgärdar vi det 
omgående. 

Lagring av personuppgifter 
I samband med registrering godkänner ni att  
Vino Conoscenza AB lagrar och använder era 
företagsuppgifter för att fullfölja våra åtaganden 
gentemot er. Vino Conoscenza AB kan komma att 
publicera er som vår kund bland våra referenser på 
hemsidan. Skulle ni vara motvilliga till denna sorts 
gratis reklam, tar vi bort exponeringen av ert företag 
från Vino Conoscenza AB.  
http://www.vinoconoscenza.se/restaurangvin/ 

Fel/Prisändringar/Slutförsäljning 
Vi reserverar oss mot skrivfel, prisändringar och 
slutförsäljning som kan uppstå på  
Vino Conoscenza AB. 

Övrigt 
Samtliga beställningar skall ske via mail 
till ciao@vinoconoscenza.se eller via en av våra 
säljare, ordermottagare. När beställningen är lagd 
skickas alltid en orderbekräftelse till angiven  
e-postadress. Det är beställarens ansvar att se till 
att samtliga kontaktuppgifter som uppgivits är 
korrekta. Ordern kan normalt inte ändras eller 
avbeställas efter beställningstillfället. Vino 
Conoscenza AB förbehåller sig rätten att neka kund 
att handla t.ex. vid misstanke av missbruk eller om 
beställning sker i annans namn. I samband med 
beställning genomförs en automatisk kredit-
upplysning av ert företag. Detta utförs av vår 
samarbetspartner. 
 
Vino Conoscenza AB 
Toni & Örjan 

mailto:ciao@vinoconoscenza.se
mailto:ciao@vinoconoscenza.se

