Allmänna Leveransbestämmelser,
2019-01-01
Leveransvillkor
Produkter som i prislistan markerats med A (ej lagerstandard)
säljes endast i obrutna förpackningar. Produkter där viss minsta
beställningskvantitet/minsta värde gäller och / eller har en
omställningskostnad har markerats med K (kontakta säljare).
Som grundvillkor för leverans gäller; Fritt vårt lager EXW.
Distribution med turbil enligt separat avtal. Angiven leveranstid
avser avsändningstid från lager. Plåt som säljs i enheten kg
debiteras efter vägd vikt, allt emballage debiteras separat
brutto för netto.
Leverans från fabrik
Respektive fabrikants villkor gäller. Alla eventuella kostnader för
frakt, emballage, bakgavellift, klockslagsleverans och liknande
debiteras vidare om ej annat överenskommits.
För vissa produkter gäller ett lägsta inköpsvärde.
Beställningsvaror levereras endast i obrutna förpackningar.
Övriga produkter och specialutförande offereras separat. Vid
beställning av produkter i specialutförande förbehålles rätten
att leverera med upp till 10 % överleverans.
Angiven leveranstid avser avsändningstid från fabrikantens
lager.
Om ej annat meddelas förutsätts att leverans kan ske med
fordon om total längd av 24 m och max höjd av 4,5 m. Villkor
för leverans med annan typ av fordon avtalas separat.
Mottagaren förutsättes ha nödvändig lossningsutrustning
(truck, kran eller motsvarande) om annat ej överenskommits.
Leveranser från Paroc
För fraktfri leverans utan tillägg till Götaland och Svealand gäller
ett minsta bruttovärde om 93 000:- enligt prislista per leverans.
För leveranser med ett bruttovärde mellan 60 000:- och
93 000:- debiteras frakt med 1 100:-. För leveranser mindre än
60 000:- debiteras frakt med 1 700:-.
För fraktfri leverans utan tillägg till Norrland och Gotland gäller
ett minsta bruttovärde om 120 600:- enligt prislista per
leverans. För leveranser med ett bruttovärde mellan 93 000:och 120 600:- debiteras frakt med 1 100:-. För leveranser
mellan 60 000:- och 93 000:- debiteras frakt med 1 700:- och
för leveranser med mindre bruttovärde än 60 000:- debiteras
frakt med 2 300:-. Allt enligt Parocs leveransvillkor.
För kostnader avseende extratjänster som klockslagsleverans,
bakgavellift, telefonavisering och liknande; kontakta säljare!
Leveranser från Isover
För fraktfri leverans utan tillägg gäller ett minsta bruttovärde
om 66 000:- enligt prislistan per leverans. För leveranser med
ett bruttovärde mellan 20 000:- och 66 000:- debiteras frakt
med 1 000:-. För leveranser med bruttovärde mindre än
20 000:- brutto debiteras frakt med 1 500:-. Allt enligt Isovers
leveransvillkor.
För kostnader avseende extratjänster som klockslagsleverans,
bakgavellift, telefonavisering och liknande; kontakta säljare!

Betalningsvillkor/ pris
30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen
med 8 %. Prislistan gäller exklusive lagstadgad mervärdeskatt. Vi
förbehåller oss rätten att ändra i prislistan utan föregående
avisering.

Sortiment/lagerhållning
Av sortimentet i prislistan är merparten lagerstandard.
Sortiment i våra lokala lager kan dock förändras över tid och
avvika från prislistan.

Allmänna villkor
PROFISOL AB tillämpar leveransbestämmelser enligt ABM 07
med följande undantag:
I inledande bestämmelser: Punkt 8. För leveranser från
PROFISOL till byggarbetsplats: PROFISOL utger ej vite om
någon av PROFISOLs anställda eller anställda hos transportörer
anlitade av PROFISOL inte uppfyller sina skyldigheter gällande
namnbricka/identitetshandling.
Säljarens ansvar för fel: punkt 20. PROFISOL hänvisar till
respektive fabrikants villkor både för levererat gods, samt för
deras villkor för garantier.
Ersättning för indirekt skada eller förlust till följd av fel gods där
PROFISOL AB är ansvarigt, ersättes med ett sammanlagt belopp
uppgående till maximalt 10 % av köpesumman. Köpesumma
avser då produkter av samma slag i den specifika leverans som
innehöll den defekta produkten, om inte annat maxbelopp
skriftligen avtalats före orders tecknande.
Då förbrukarens användningssätt av produkterna ligger utanför
vår kontroll, kan PROFISOL ej hållas ansvarigt för det resultat
som uppnås vid produkternas användning.

Returgodsbestämmelser
Förutsättning för retur av varor är att varor och emballage är
oskadade och i övrigt i säljbart skick. Returavdrag görs med
20%. Ursprungligt order- eller fakturanummer ska anges. För
hantering och rengöring av returnerade varor som är
osorterade och saknar specifikation eller som är smutsiga
debiteras särskild timpenning.
Retur av specialbeställda produkter eller produkter som ej ingår
i vårt ordinarie sortiment måste först accepteras av fabrikant.
Om fabrikant godkänner retur tillkommer utöver nämnda
avdrag, de eventuella avdrag och fraktkostnader som
fabrikanten ifråga debiterar.
Tvist
Bestämmelser i punkt 34 ABM 07 skall inte vara tillämpliga,
utan tvist i anledning av avtal skall slutligen i första hand
avgöras genom skiljedom. Tvist på grund av avtalet skall avgöras
i Sverige med tillämpning av svensk nationell rätt.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Örebro tingsrätt
Dröjsmålsränta debiteras enligt ovan.

Koder och markeringar i prislistan
Prislistan är vägledande för vårt lagersortiment och avvikelser
kan förekomma. Sortimentet på våra lokala lager anpassas
kontinuerligt, varför förändringar i sortimentet förekommer.
Följande koder och markeringar ska också endast ses som
vägledande.
A
Ej lagerstandard( variationer i sortiment
mellan lagerställen förekommer).
K
Kontakta säljare för lägsta kvantitet,
omställningskostnader osv.
D
Delningsavgift vid bruten förpackning.
Varierar för olika produkter.
U
Utgående artikel.
Valuta anges i Svenska Kronor.

