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Allmänna villkor för beställning av material via internet. 
Vid handel över internet gäller Distans‐ och hemförsäljningslagen (2005:59) 
 
Leveransvillkor 
Mottagande av gods ska ske personligen av beställare eller av denna utsedd person. Leveransen av godset ska kvitteras på, av 
transportören, medhavd blankett. Beställaren ska erhålla kopia av kvittensen. Leverans sker helgfri vardag mellan kl. 07.00‐16.00 om ej 
annat avtalats. Vid leverans utanför dessa tider tillkommer kostnad för övertid enligt gällande prislista för respektive tid och dag. 
Beställaren ansvarar för att transport till leveransadress kan ske obehindrat. Kan leverans ej ske till angiven leveransadress på grund av 
hinder på transportsträckan, har transportören rätt att debitera transportkostnad för ej levererat material. Som hinder kan ej oförutsedda 
händelser räknas, som ex. trafikolycka, naturkatastrof el. likn. 
Transportören ska i största mån försöka leverera material på, i beställningen angiven, önskad leveransdag. Dock förbehåller sig 
transportören till att leverera på annan dag inom 5 arbetsdagar. Transportören ska, inom 12 arbetstimmar (helgfri vardag kl. 
07.00‐16.00) från lagd beställning informera beställaren om leverans ej kan ske på önskad leveransdag. Före leverans ska transportören 
kontakta beställaren på, i beställningen, angivet telefonnummer för besked om tid för leverans. Kan beställaren ej kontaktas har 
transportören rätt att, utan beställarens medgivande, ändra leveransdag. Dock ska leverans alltid ske inom 30 dagar från 
beställningsdag om annat ej avtalats. Beställaren har rätt att häva köpet om transportören ej levererat inom avtalad tid. 
 
Pris, kvantitet & betalning 
På angivna priser inkluderas moms 25%. Priserna inkluderar transportkostnad inom zon 1. Leverans utanför denna zon kan ej bokas via 
internet. Fakturering sker via Åkericentralen Sundsvall AB org.nr. 556814-4025 efter leverans. Betalningsvillkor är 10 dagar netto för 
privatpersoner och 30 dagar netto för registrerade bolag. Dröjsmålsränta och kravavgift utgår enl. lag vid fördröjd betalning. För att 
fakturering ska kunna ske krävs att organisations/personnummer anges i beställningen. Personuppgifterna delges ej annan än 
transportören och det fakturerande bolaget. 
 
Godkännande av villkor 
För att skicka beställning via internet behövs dessa villkor godkännas genom att kryssa i anvisad ruta för godkännande av villkor. 
Accepteras ej dessa villkor kan beställning ej skickas via internet. 
 
Reklamation & Ångerrätt 
Beställaren har, utan krav på anledning , 14 dagar ångerrätt från dag för leverans. Vid utnyttjande av ångerrätt ska materialet, i sin 
helhet, vara obrukat och finnas på avlämningsplats. Kostnad för återhämtning debiteras beställaren enligt Distansavtal. Konsument kan 
själv återlämna material på egen bekostnad till plats näringsidkare informerat om vid tillfälle för ångerrätt. Beställaren ska alltid 
kontakta transportören vid ångrat köp. Kontaktuppgifter till transportören finns angiven längst ner på denna sida.  
Vill beställaren reklamera materialet ska detta ske skriftligen till transportören med information om felet på materialet. Felbeställning av 
material kan ej godkännas som reklamation. Beställaren är själv skyldig att upplysa sig om vilket material som behövs till dennes syfte. 
Användningsområdena som anges i beställningsformuläret är exempel och kan skilja sig från det materialet/fraktionen som krävs för 
beställarens användande. Efter erlagt beställning erhåller beställaren bekräftelse via, av beställaren angiven, e‐post. Beställaren 
ansvarar för att kontrollera att denna beställning är korrekt. Vid felaktigheter ska beställaren, utan vidare dröjsmål, kontakta 
transportören för rättelse. 
 

 

http://www.lema.se/wp-content/uploads/zon1.pdf

