
Betalningsvillkor vid köp 
50% av ordervärdet erläggs vid beställning. Resterande belopp 
(50 %) med betalningsvillkor 10 dagar e;er skeppning. 

Köp 
Vid beställning träffas avtal om köp först när Dörrmakeriet 
bekrä;at beställningen genom en orderbekrä;else. Köparen 
har skyldighet aD kontrollera orderbekrä;elsen så aD den 
bekrä;ade varan stämmer överens med beställningen. Vid 
eventuella felakGgheter i t ex angivande av pris, leveransGd etc 
förbehåller vi oss räDen aD korrigera deDa i e;erhand. 
Orderbekrä;elsen anses Gll alla delar godkänt av köparen om 
inte köparen inom fem (5) dagar skri;ligen framfört 
anmärkningar mot ordererkännandet, även om avvikelser finns 
från Gdigare lämnad offert. 

Må5agning 
Alla våra snickerier Gllverkas på beställning med de av kunden 
önskade måDen. SnickerimåD anges i exakt karmyDer-
millimetermåD (kym). BreddmåD anges allGd före höjdmåD. Var 
noga med aD ange vilket måD som önskas. Angivna 
millimetermåD i offert och orderbekrä;else är karmyDermåD 
och det måD fönstret eller dörren Gllverkas i.  

Garan7er 
Se våra garanGer och läs gärna mer om förutsäDningar i våra 
garanGvillkor.  

Revidering 
Revideringar som är Dörrmakeriet Gllhanda e;er godkännande 
av ritning och ordererkännande kan orsaka merarbete och 
extrakostnader. Vi försöker naturligtvis aD hjälpa dig så goD det 
går. Revideringar kan medföra extrakostnader samt aD 
leveransGden förlängs. 

Leverans7der 
LeveransGden bekrä;as allGd på ordererkännandet och är då 
ungefärlig. Tiden som anges är den vecka då varan beräknas 
vara färdig. Till deDa skall Gd för transport läggas. 

Leveransförsening 
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig deDa. Vi kommer 
aD göra allt som står i vår makt för aD fullfölja din beställning. 
Det kan dock uppstå Gllfällen som gör det omöjligt aD fullfölja 
beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja siD 
åtagande Gll oss. Vi friskriver oss från all ersäDning Gll kund 
gällande leverans-förseningar. Dörrmakeriet ansvarar ej för 
eventuella förseningar orsakade av transportbolaget. 

Leverans 
Snickerierna levereras via speditör alternaGvt hämtas av dig om 
så är överenskommet. Speditörer levererar normalt på bil Gll 
angiven adress i gatuplan. Lossningshjälp förutsäDes för större 
parGer el- ler gods som inte kan hanteras av chauffören själv. 
Varorna bäres ej upp Gll våningsplan. DeDa ombesörjes av 
moDagaren. Krävs kran för lossning av stora fönsterparGer så är 
deDa också moDagarens ansvar. Önskas leverans Gll ö skall 
särskild överenskommelse göras som reglerar deDa. 

Leveransmo5agning och transportskador 
Transportskador kan dessvärre inträffa. Om olyckan är framme 
är det vikGgt aD hanteringen sker på räD säD så aD du kan 
kompenseras. 

Ansvaret för godsets skick (och därmed eventuella kostnader) 
övergår från fraktbolaget Gll dig när du kviDerat ut varan. Det är 
därför vikGgt aD du går igenom godset Gllsammans med 
chauffören och kontrollerar aD det inte finns några synliga 
skador på dörren eller emballaget. Om en skada upptäcks 
anGngen på emballaget och/eller godset ska det noteras på 
fraktsedeln och chauffören ska kviDera noteringen med sin 
signatur. 

Kontakta oss omgående vid synlig fraktskada på emballage och/
eller gods. Dokumentera skador med bilder och skicka dem Gll 
oss. Packa inte upp någonGng utan godkännande från oss. 
Fraktbolaget kan vilja komma ut och besikGga godset samt 
emballaget på plats. Skada som inte är synlig vid moDagandet 
ska anmälas Gll oss inom fyra dagar. Släng inte emballaget! 

Skadad dörr får inte monteras utan godkännande av oss. 
Montering innebär aD ni godkänt varan som felfri och någon 
ersäDning kommer inte aD utgå. 

Sker inte moDagandet av godset på räD säD enligt ovan är det 
ni som står ansvarig och får stå för skadekostnaderna, även om 
det är uppenbart aD skadan inte uppkommit hos er. 

Vid en fraktskada är huvudregeln aD godset skall skickas 
Gllbaka Gll fabrik för reparaGon. Behöver godset skickas Gllbaka 
står vi för fraktkostnaden. Du som köparen är ansvarig för aD 
godset skickas Gllbaka och aD godset är emballerat på eD 
sådant säD aD skadorna inte förvärras i returtransporten. Vid 
undantagsfall och då endast vid mindre skador kan reparaGon 
ske på plats e;er överenskommelse med oss. 

Lagring 
Lagring ska ske inomhus i lokal med god venGlaGon. 
Snickerierna ska skyddas mot nedsmutsning, markfukt och 
nederbörd. Färgen behöver andas och kan ta skada av dålig 
venGlaGon. Ta därför av sträckplasten runt emballaget. 

Ångerrä5 
Enligt paragraf 5 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal 
utanför affärslokaler gäller inte ångerräD e;ersom snickerierna 
Gllverkas e;er beställning och kundanpassas e;er kundens 
måD och övriga önskemål.
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