
Om inte annat anges i kontrakt gäller följande!

Vikter 
Vikter kan avvika upp till +- 2 %. 

Priser
Priserna på samtliga Alfa produkter avser gälla i förekommande fall
inkl. erfoderliga gummiringar.
Mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser.
Innehåll i offerter, avtal  eller del därav får inte överlåtas utan andres partens medgivande.

Kostnadsändringar 
Fast pris i 4 månader därefter regleras priserna enligt index för "andra index"betongrör med 
offertmånad som basmånad. Gäller om inte annat anges i avtal.

Leveransbestämmmelser
Varor ABM-07 med tillägg ABM 92 BR. Pumpar och styrning NL 17
Konstruktion och ritning ABK 09

Leveransvillkor montage
Fritt levererat och monterat er arbetsplats .
För montering förutsätts körbar väg för lastbil med släp och mobilkran.
Priset förutsätter max 90 tons kran. Vidare förutsätts en väl avvägd och packad 
schaktbotten. Om det krävs ur säkerhetssynpunkt eller för att monteringen skall kunna 
utföras på ett tillfredställande sätt, skall spontning och länspumpning vara utfört.
Beställaren tillhandahåller arbetsledning och utsättningspersonal,  samt ser till att                                           
elström 220 V finns att tillgå.
 I montage ingår ej montering av konor, betäckningar, larm och eldragning. 
Köparen ansvarar för utvändigt arbete, rör och röranslutningar.
2 meter höga stegar, används under monteringen. Detta kan innebär att återfyllnad   
måste utförs av köparen i samband med montering. 

Hyra av verktyg
Hyra och depositionsavgift tillkommer för verktyg. Köparen står för returfrakt.

Lossning/kontroll
Beställaren tillhandahåller utan kostnad för leverantören en man som lossningshjälp och
varukontroll. Eventuella anmärkningar skall göras i samband med varans mottagande.
Anmärkningar 8 dagar efter att faktura tillsänds köparen godkännes ej. 

Betalning
Varan förblir säljarens egendom tills full betalning skett. Lagstadgad mervärdeskatt
tillkommer. Vid fakturabelopp under 500 kr ( exkl. mervärdeskatt) tillkommer 30:-
i faktureringsavgift. Faktura skall betalas 30 dagar efter mottagandet. 
Dröjsmålsränta debiteras med 8 % över gällande diskonto.

Returer
Endast oskadade felfria och normalt lagerförda varor som returneras krediteras 
med 70 % av försäljningspriset och eventuell returfrakt betalas av köparen. 
Lastpallar debiteras med 125 kr och krediteras med 60 kr vid återlämnande i oskadat 
skick.

Arbetets utförande
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Arbetetsbeskrivningar hittas på vår hemsida under övrigt där informationen kan laddas ner.


