
                                                   
 

 

 

Betingelser for netthandel hos Seal Weld Pro AS 

Generelt om Seal Weld Pro 

Seal Weld Pro er et tradisjonsrikt firma til bedriftsmarkedet innen pakning og sveiseprodukter. Vi er 

en nasjonal pakningsprodusent og leverandør av innen pakninger, plast- og gummiprodukter. Vi er 

også blant Norges ledende innen sveisetilsett og sveiseutstyr. 

 

Produktgrupper til grossist og bedriftsmarkedet: 

• Flat/flensepakninger i alle materialer, teflonpakninger, spiral/SPW pakninger og ring joints  

• Gummiduker, plastkomponenter, kantlister,  

• Seal Kit til diverse utstyr, også pumper 

• Sveisetilsett/tråd, sveisemaskiner, sveiseduk, sveiserekvisita, ESAB, Hyundai, Kobelco, 

Parweld, EWM 

• Smøremidler fra Molyslip UK (monteringspasta kobber og væske for bor/skjæring).  

• Kapp og slip direkteimport IMA 

• Medeier i JPT AS på Sandnes (reparasjon og service av sveisemaskiner og elektroverktøy) 

• Medeier i Sveisehuset Lister AS, Flekkefjord 

 

Nettbutikken 

Seal Weld Pro sin nettbutikk er til både bedrifts- og privatmarkedet i Norge. Til Svalbard utgår 

netthandel, kontakt oss på firmapost@swp.no  

Vi forholder oss til gjeldende Norsk lov: forbrukerkjøpsloven og angrerettloven. 

Netthandelen er en separat del av Seal Weld Pro. Vi benytter samme lager. Mellomsalg og feil i 

lagerbeholdningen kan forekomme.  

 

Priser, frakt levering 

Prisene er i NOK inkl. MVA og uten frakt. Du kan velge mellom med og uten MVA. Standard i 

nettbutikken er med MVA.  



                                                   
 

 

Prisene er forutsatt alltid nåværende lagerbeholdning.  

 

Fraktalternativer 

Fast pris uansett Norge (minus Svalbard): 

• Ordrer under 35 kg, i Norge: kr 150 

• Småprodukter som kan sendes pr brev i Norge, kr 50 

• Ordrer over 35 kg, i Norge: kr 490 

• Hentes hos SWP, Nikkelveien 11, 4313 Sandnes. Vibemyr. Kr 0. 

• Svalbard: frakt etter avtale. 

 

Levering 

Vi leverer så raskt som mulig. Forventet leveringstid er 2-5 dager. Vi har forbehold om lagerstatus. 

Om leveringsutfordringer informerer vi deg omgående. 

 

Uavhentede pakker 

Hentes ikke pakken sendes den automatisk i retur til oss. Portokostnader dekkes av kunden. 

 

Betalingsbetingelser 

Betaling belastes kundene når varene leveres. 

Betalingstjenestene er levert av Bambora Online ePay: Visa, Mastercard betaling. Faktura kun for 

bedriftskunder med fakturaavtale. 

 

Angrerett 

Etter Angrerettloven kan du innen 14 dager etter mottak sende varen/varene tilbake til oss. 

Varen/varene må være uskadd og i originalforpakning. Returfrakten dekkes av kjøper som har 

transportrisikoen. Fakturabeløpet på ordren tilbakebetales i sin helhet. 

 



                                                   
 

 

 

 

Reklamasjon etter kjøpsloven.  

Kjøpsloven gjelder. For at reklamasjon skal være gjeldende plikter kjøper å informere Seal Weld Pro 

innen rimelig tid om mangelen. Kontakt oss på telefon 51575340 eller firmapost@swp.no og forklar 

utfordringen. Legg gjerne ved bilder.  

 

Annet 

Selgeren bærer kun ansvaret for selve varen og ikke følgeskader. Ansvaret begrenses oppad til 
varens verdi  
 
Kjøperen må selv forespørre om varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må 
kjøperen avgjøre om varen er egnet til den påtenkte anvendelsen, og kjøperen bærer selv 
enhver risiko og ethvert ansvar i den forbindelse  
 

 

 

Vi håper du blir fornøyd når du bestiller fra Seal Weld Pro AS. Vi gjør vårt ytterste for at du skal bli 

fornøyd med service og produktene.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Seal Weld Pro AS 
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