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Dessa Allmänna Försäljningsvillkor beskriver de villkor som gäller för BRUKSPECIALISTEN AB:s försäljning och leveranser
avseende produkter, artiklar och varor till företagskunder med eller utan kundkonto. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller
för alla BRUKSPECIALISTENS offerter och all försäljning om inget annat skriftligen avtalats.
Avvikelser, ändringar och tillägg till dessa Allmänna Försäljningsvillkor är giltiga endast om de är skriftligen godkända av BRUKSPECIALISTEN.
För konsumenter som handlar genom BRUKSPECIALISTENS webshop (www.brukspecialisten.se) eller i BRUKSPECIALISTENS anläggningar gäller följande
villkor:
•

Hem- och distansförsäljningslagen

•

E-handelslagen

•

Konsumentköplagen

•

Avtalsvillkorslagen

LEVERANSVILLKOR
Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07, gäller om inget annat uttryckligen anges nedan.
Leveransvillkor är fritt BRUKSPECIALISTEN lager. Transport kan ske efter särskild överenskommelse mot gällande prislista.

RETURER/REKLAMATIONER
Retur får endast ske av hos BRUKSPECIALISTEN lagerförda artiklar och mot ett returavdrag om 20 % av varans inköpsvärde. Specialprodukter och
beställningsvaror så som tegel och murverkskonsoler tas ej i retur. Retur av lagerförda artiklar måste ske inom 1 månad efter inköpsdatum. Artiklar som
returneras måste vara i fullgott skick och i obruten originalförpackning.
Reklamationer måste alltid anmälas skriftligen till BRUKSPECIALISTEN.

AVTALSPERIOD FÖR KUND MED KONTO
Företagskund kan teckna avtal om konto hos BRUKSPECIALISTEN. Avtalsperiod för konto är 1 januari - 31 december; första avtalsperioden gäller dock från
avtalsdatum till 31 december året för avtalstecknandet. Avtalet förlängs automatiskt med 12 månader i taget om endera parten inte sagt upp avtalet senast
2 månader före avtalets utgång. BRUKSPECIALISTEN har rätt att vid upprepade betalningspåminnelser eller annat avtalsbrott från kundens sida säga upp
avtalet med omedelbar verkan.

PRISER
BRUKSPECIALISTEN förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående varsel justera sina priser. Detta gäller dock inte om tidsbestämda avtalspriser
skriftligen överenskommits.
Priser gäller fritt fabrik på ej lagerförda produkter. Frakt tillkommer enligt vid frakttillfället gällande prislista. Priser på lagerförda artiklar avser fritt
BRUKSPECIALISTENS lager. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt (moms).
Leveransdagens priser gäller om inget annat avtalats. Icke lagerförda artiklar säljs i hela förpackningar. Vissa varor kan delas mot tillkommande
delningskostnader. Om offerten innehåller varor som BRUKSPECIALISTEN själva importerar så som fasadtegel, gäller för dessa varor den valutakurs som anges
på NASDAQ OMX per offertdatumet som indexvärde. Avviker på leveransdagen valutakursen med mer än +, - 3% från indexvärdet har BRUKSPECIALISTEN rätt
att justera priset genom att på nytt prissätta offerten för att täcka hela den avvikande valutakostnaden. Offererade priser gäller i 30 dagar.

PALLHANTERING/TRANSPORT
BRUKSPECIALISTEN tillämpar följande pallhanteringssystem: Byggpall (www.byggpall.se), samt godkända EUR-pallar. Se aktuella pallhanteringsvillkor i
respektive butik. Eventuella transportskador skall anmälas till speditör på godsets fraktsedel.

ANSÖKAN OM KONTOKREDIT
Se separat kontoansökningsblankett.

VIKTIG INFORMATION
Kund görs särskilt uppmärksam på följande:
•

Vid beställd direktleverans från vår leverantör ingår normalt sätt inte lossning. Lossningen skall dock ske skyndsamt vid
ankomst av kund.

•

Flera faktorer påverkar materialåtgången, t.ex. förarbete, utrustning, arbetssätt och struktur. Angivna värden avseende
materialåtgång utgör endast ungefärliga riktvärden och innebär inte någon garanti eller utfästelse från
Brukspecialisten vad avser mängder eller åtgång. Brukspecialisten ansvarar inte för att de av Brukspecialisten eller
annan eventuella beräknade teoretiska värden faktiskt överensstämmer med den faktiska materialåtgången.

•

Produkter som innehåller cement och/eller kalk samt tegel skall skyddas mot fukt inför och under arbete.

•

Våtblandade produkter skall skyddas mot frost.
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•

Läs alltid tillhörande produktdatablad, säkerhetsdatablad och miljökrav innan arbete påbörjas.

•

Ädelputser och putsfärger med samma kulörbeteckning har gemensam grundnyans.
På färdig fasad kan dock nyansen skilja från kulörprovet. Skälen för detta kan t.ex. vara:
- Underlagets egenskaper
- Val av produkt
- Arbetsmetod
- Struktur och ljusförhållanden

Detta är särskilt viktigt att tänka på om olika produkter och strukturer skall kombineras på samma fasad. Brukspecialisten ansvarar inte för nyansskillnader
mellan färdig fasad och kulörprov utan rekommenderar att ett prov alltid ska göras på fasaden.

PUTSPROJEKTERING, MURVERKSPROJEKTERING, VILLKOR M.M
För konstruktionsarbete, rådgivning rörande projektering och konstruktion och liknande tjänster i samband med puts- eller murverksprojektering gäller
särskilda villkor, se Brukspecialistens ”Allmänna Villkor Murverksprojektering”, ” Allmänna Villkor Putsprojektering” på www.brukspecialisten.se/om-oss/villkor.
I samband med murverksprojektering tillverkas balkar, konsoler samt övriga projektspecifika produkter först efter godkännande av kunden. Vid beställning av
tegelbalkar, murstensskift m.m. ses beställningstillfället som godkännande av tillverkningsritning om inget annat skriftligt avtalats.

SÄRSKILDA VILLKOR KRING ÅTERBRUKADE PRODUKTER
Återbrukade produkter så som återbrukat fasadtegel innefattas även av egna särskilda villkor, se Brukspecialistens "Kravspecifikation rivning inför återbruk"
på www.brukspecialisten.se/om-oss/villkor

ÄNDRING AV ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
I förhållande till kontohavare gäller att BRUKSPECIALISTEN har rätt att ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor utan att i förväg inhämta kontohavarens
godkännande. Sådan ändring träder dock i kraft först i samband med att avtalsperioden förlängs eller 1 månad efter att kontohavaren skriftligen underrättats
om ändringen. Vid ändring som är till väsentlig nackdel för kontohavaren har kontohavaren rätt att senast 2 veckor innan ändringens ikraftträdande säga upp
avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning ska vara skriftlig.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
De personuppgifter som lämnas till BRUKSPECIALISTEN lagras i syfte att BRUKSPECIALISTEN skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtal och köp. I viss
mån kan uppgifterna nyttjas i marknadsföringssyften. Som kund kan man när som helst ändra sina uppgifter eller stryka sig från vidare användning av
uppgifter genom att kontakta våra säljare eller administrativ personal.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår bilaga Personuppgiftspolicy, som finns att tillgå på www.brukspecialisten.se/om-oss/villkor.
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