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Priser 
Priser debiteras enligt gällande prislistor. SANDEQ Facade 
Solutions AB förbehåller sig rätten att utan avisering utföra 
prisändringar. 
 
Totala ökningar på över 3 % av nämnda priser, valutakurser 
och omkostnader, fram till leveranstidpunkten berättigar 
säljaren till att motsvarande reglera de offererade priserna. 
 

Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. 
 

Leverans 
För samtliga produkter gäller leverans LOK (Levererat 
Olossat Köparen). Gäller landfast destination. 
 
För leveranser över 2 ton gäller följande: om lossnings-
hjälp/truck inte finns på leveransadressen kommer godset 
att lastas om på terminal och köras ut på bil med 
bakgavelhiss. Kostnad för denna extra hantering är 
individuell och faktureras separat. 
 

Beställning 
Slutliga storlekar och mängder skall anges av köparen 
innan tillverkningen kan påbörjas. Eventuella ändringar i 
jämförelse med offert kan påverka priset. När SANDEQ 
Facade Solutions AB erhållit önskade format och mängder 
kan pris och leveranstid slutgiltigt redovisas.  
 
Beställningar av bearbetade produkter (tex formatkapade, 
förborrade, specialkulörer) kan ej annulleras, makuleras 
eller returneras och blir fakturerade enligt gällande offert 
vid beställning. 
 

Betalningsvillkor 
30 dagar netto från fakturadatum efter godkännande av 
SANDEQ Facade Solutions ABs kreditförsäkringsbolag. Vid 
avslag från kreditförsäkringsbolaget krävs betalning innan 
handläggning av beställningen kan påbörjas. 
 
Betalning skall vara oss tillhanda på förfallodagen. Vid 
betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. 
 

Dröjsmålsränta 
Dröjsmålsränta debiteras med fn 12 % per månad. 
 
 
 
 

Äganderättsförbehåll 
Leveranser omfattas av äganderättsförbehåll som innebär 
att varorna förblir SANDEQ Facade Solutions ABs egendom 
till dess de blivit fullt betalda. 
 

Kontroll av mottagna varor 
Mottagaren ska kontrollera varorna omgående vid 
leverans. Ev. transportskada ska signeras av chauffören på 
fraktsedeln samt dokumenteras med foto av skadan. 
Signerad fraktsedel samt foto mailas utan dröjsmål till 
SANDEQ Facade Solutions AB (info@sandeq.se) för vidare 
handläggning. 
 

Reklamationer 
Materialfel, som upptäcks eller borde ha upptäckts när 
varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en 
vecka och innan varan monteras. Material som reklameras 
p.g.a. transportskador, kvalitet e.d., ska förvaras på 
lämpligt sätt tills all dokumentation i ärendet är avslutad. 
Vid avsaknad av material för dokumentation kommer 
reklamationen att avvisas. 
 

Returer 
Varor tas i retur endast efter föregående avtal.  
 
Produkter som är projektbeställda, dvs icke av SANDEQ 
Facade Solutions AB lagerförda produkter, samt samtliga 
bearbetade produkter (t.ex. kapade, borrade) kan ej 
returneras.  
 
I de överenskommande fall där en retur godkänns av 
SANDEQ Facade Solutions AB tillkommer en returavgift på 
20 %, eventuell fraktkostnad och franko levererat SANDEQ 
Facade Solutions ABs lager i Kristianstad. 
 
Specialbeställda varor tas ej i retur. 
 

Övrigt 
I övrigt tillämpas leveransvillkor enligt ABM 07. 
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