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Allmänna leveransbestämmelser för Inflexor AB
Inflexor AB levererar och fakturerar produkter enligt följande leveransbestämmelser.
a) Fakturering sker i normalfall per E-post. För faktura med papperkopia debiteras avgift av f.n. SEK 35.
Betalning av faktura skall ske senast 20 dagar efter fakturadatum, om inte annat bekräftats i
ordererkännande eller angivits på fakturan. För fakturor gällande förseningsavgifter och
dröjsmålsränta är betalningstiden 10 dagar efter fakturadatum
b) Inflexor AB levererar EXW/Fritt fabrik alt. fritt lager i Upplands Väsby eller Sundbyberg exklusive
emballage beroende på vad som överenskommits och bekräftats i ordererkännande eller angivits på
fakturan.
c) För nettoleveranser understigande ett fakturabelopp av SEK 5000 exkl. frakt debiteras en
småorderavgift på f.n. 50 kr. Beställda ej lagerförda varor återtages ej.
d) Vid försenad betalning av faktura debiteras vid handelstransaktioner enl. riksdagsbeslut
förseningsavgift med f.n. SEK 450. Kostnad för påminnelseavgift och inkassokrav utgår med f.n. SEK
60 resp. SEK 180. Dröjsmålsränta debiteras med f.n. 2 % per påbörjad 30-dagarsperiod efter
förfallodatum, om inte annat anges i ordererkännande eller på fakturan.
e) Angivet pris gäller fast för engångsleverans om inte annat anges i ordererkännandet. Vid uppdelad
leverans justeras priset med hänsyn till de ökade fraktkostnader som därmed uppkommer.
f)

Om ev. valutaklausul finns olika angiven på offert resp. ordererkännande är det ordererkännandets
klausul som är gällande. Skulle kursen på SEK försämras före betalning till vårt konto ändras priset
motsvarande och skillnaden tilläggsdebiteras i efterhand.

g) Garantitid för produkterna efter leveransdatum gäller enligt punkt ” k ” nedan, om inte annat
accepterats i ordererkännandet eller på fakturan. Eventuella felaktigheter som hänför sig till
garantiåtagandet skall efter mottagen anmälan avhjälpas inom tid som överenskommes mellan
parterna.
h) Mottagningskontroll skall ske omgående efter leverans och ev. reklamation skall göras omgående.
i)

Montageanvisning med tillhörande skötselinstruktioner levereras tillsammans med produkten.
Eventuell önskad separat genomgång med köparens personal om hur montage skall ske kan
beställas.

j)

Ev. tvist med anledning av köpet skall avgöras via domstol med Solna som domstolsort och enligt
svensk lag.
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k) Inflexors allmänna leveransvillkor regleras i övrigt i enlighet med vad som angivits vid/på
ordererkännande eller faktura och därutöver av VVS-branschens allmänna leveransvillkor AA VVS
05, Allmänna bestämmelser för leveranser av byggmaterial ABM 92 eller Allmänna
leveransbestämmelser NL 92 eller ev. senare i ordererkännande/faktura angiven version av dessa
allmänna bestämmelser. De i dessa allmänna bestämmelser ev. ingående vitesklausuler och
klausuler om faktureringstid gäller ej.
l)

Avtalshandlingar gäller, när ordern baseras på en från början gjord Inflexoroffert, i följande turordning,
för så vitt inte annat angivits på ordererkännande eller faktura:
Inflexors ordererkännande
Inflexors allmänna leveransbestämmelser med tillhörande bilagor
Kundens beställning

Postadress
Inflexor AB
Box 5044
S-194 05 Upplands Väsby
Sweden

Besöksadress
Järnvägsgatan 5
Sundbyberg

Telefon
Nat.
08-98 15 44
Int. +46 8 98 15 44

Hemsida: www.inflexor.se

Telefax
Nat.
08-627 54 40
Int. +46 8 627 54 40
E-post: info@inflexor.se

Bank
Nordea

Bankgiro
995-8679
Postgiro
19 18 84 – 6

Org.nr. / V.A.T. No
SE556219568401
Företaget innehar
F-skattebevis

