
 
 

1. Affärsvillkor, 2011-09-30    
 

Finnebäcks AB levererar högkvalitativa kylrum och frysrum, med dörrar och andra tillbehör, i kundanpassade utföranden. 
Det kräver en särskild kontroll och godkännandeprocess före tillverkning. 
 Finnebäcks kontrollrutin kallas CHECK-LINE och liknar den korrekturprocess som används av tryckerier. 
 Beställaren fastställer tillsammans med Finnebäcks ett godkänt utförande.  
 Efter godkännande kan detaljplanering av produktion, och därefter tillverkning, påbörjas. 
 Vid en ev. ändring, efter godkännande av utförande, debiteras de ändringskostnader som uppkommer. 
Där annat ej anges gäller leveransvillkor enligt ABM07 (Allm. bestämmelser f. byggmaterialleverans). 
 

Leveranstid  
Aktuell leveranstid varierar med rummens storlek och komplexitet samt med den aktuella beläggningssituationen. 
Leveranstid = Leveransvecka från fabrik Edane, transporttiden varierar med sändningsstorlek och destination. 
 Leveranstiden påverkas av hur snabbt CHECK-LINE kontrollrutin kan genomföras. Normal leveranstid, för mindre 

projekt med enstaka rum, är ca. 3-4 veckor från godkännande och avslutad CHECK-LINE process. 
 Önskar kund ändra avtalad leveranstid skall ny leveranstid meddelas Finnebäcks i god tid före avtalad leveranstid. 
 

Betalningsvillkor 
Leverans sker, efter godkänd kreditvärdering, normalt mot 10 % vid order med resterande 30 dagar netto.  
Alt. som kontant betalning, vid order eller vid leverans, beroende på vad som är avtalat.  
Vid större leveranser upprättas alltid en separat, prestationsbunden, betalningsplan.  
 Projekteringskostnader, avtalade som en del i en prestationsbunden betalningsplan, faktureras vid översänd 

”Förhandsritning”.  
 Utebliven, eller försenad, delbetalning påverkar projektering, tillverkning och leveranstid på ett negativt sätt.  

 Gods som tillverkats till avtalad leveranstid aviseras av Finnebäcks som ”Klart för leverans” till kund. Önskar kunden 
inte mottaga godset på avtalad leveranstid faktureras det, efter 1 (en) arbetsvecka, i enlighet med ordererkännande. 
 

Leveransvillkor 
Normalt levereras gods fritt fabrik Edane, alltid inklusive emballage. 
Alternativt levereras gods fritt levererat arbetsplats, men alltid exkl. lossning. 
 I storstadsområde med begränsningar i trafik med tunga fordon kan det förekomma att det krävs omlastning vid terminal.  
 Transportkostnad/lokalutkörning från terminal bekostas av kund. 
 

Godsmottagning 
Lossning (kräver normalt truck, kran eller lastmaskin) av gods ombesörjes, och bekostas, alltid av beställaren.  
 Godset skall placeras i direkt anslutning till montageplatsen (max. 30-40 m avstånd).  
 Ingår montage i leveransen tillkommer kostnader som uppstår p.g.a. ev. längre intransport och ev. vertikal transport på 

byggarbetsplatsen. 
 

Montagevillkor 
Montaget skall kunna utföras i en obruten följd, utan störningar.  
Vid ev. etappindelning eller stillestånd på arbetsplatsen debiteras samtliga tillkommande kostnader. 
 Arbetsplatsen skall vara avstädad, torr och tempererad (varmare än + 10 C) vid montagetillfället.  
 Vid av oss utförd avstädning av montageplats före montage debiteras tillkommande kostnader. 
 Vid ev. ändringar av utförandet, som uppstår på arbetsplatsen, debiteras tillkommande kostnader. 
 Vid ev. förflyttning/intransport av montagegods, utöver avtalad omfattning, debiteras tillkommande kostnad. (ex.vis 

vertikal transport i byggnad och/eller gods placerat längre än 30-40 m från montageplats). 
 Vid ev. behov av rivning av befintliga byggnadsdelar debiteras tillkommande kostnader.  
 

Garanti 
Finnebäcks kvalitetsprodukter omfattas av garanti och övriga villkor enligt ABM07.  
 Garantiåtgärder skall vidtas först efter skriftlig överenskommelse (avtal) med Finnebäcks. 
 Egna vidtagna åtgärder utan sådant avtal med Finnebäcks sker helt på eget ansvar och till egen bekostnad. 
 Vid leveranser inkl. montage lämnas 2-års material- och funktionsgaranti (garantitiden löper från avslutat montage).  
 Vid materialleverans, utan montage, lämnas 2-års materialgaranti (garantitiden löper från leveransdatum).  
 Garantin gäller vid normalt slitage och regelbundet underhåll samt användning vid avtalade driftsförutsättningar.  
 Skador från överbelastning, påkörning m.m. omfattas ej av garanti. 
 Reklamerat gods returneras till Finnebäcks, enligt våra anvisningar. Returfrakten bekostas av kunden. 
 Garantin omfattar material men ej arbetskostnad för utbyte.  
 Ersättningsmaterial under garantikrav från kund faktureras vid leverans. Det krediteras senare, efter mottagningskontroll 

av returnerat gods och accept av godkänt garantiansvar, från Finnebäcks. 
 



Returer 
Gods i kundanpassat utförande, utanför standardutförande, kan ej returneras. Det förblir kundens egendom. 
 Önskas gods, i standardutförande, returneras skall detta alltid avtalas med Finnebäcks före returleverans.  
 Returnerat gods skall vara oanvänt och skall emballeras väl skyddat (i originalemballage) vid returfrakten. 
 Ev. ersättningsmaterial faktureras, med sitt fulla värde, vid leverans 
 Accepterad retur krediteras med 70 % av varuvärdet vid ankomst i oskadat skick.  
 Skadat gods som inte längre är säljbart krediteras ej. 
 Transportkostnader, i båda riktningar, och transportrisken bärs av kunden.  
 


