
 

Köp - och leverans-avtal  
Flaskor & Burkar i Sverige AB 

Priser 
Pris på produkterna redovisas i vår standardprislista. Priserna uppdateras och 
justeras löpande. De aktuella priserna hittar ni på vår hemsida under prislista. 
Andra priser överenskommet med säljare löper enligt överenskommelse med kund. 
Priser för transport tillkommer och debiteras enligt vårt avtal med transportbolag 
eller via annan överenskommen frakt. 

Leverans 
Alla våra produkter säljs fritt vårt lager. Våra transporter är avsedda för företag. 
Transportören förutsätter att där finns personal på plats. Transportören ringer 
normalt INTE innan de kommer ut till er. 
Vill ni att transportbolaget ringer måste ni ange det vid beställning.  
Är ni inte på plats när vår transportör skall lämna ert gods debiterar 
transportbolaget en extra avgift för återtagande och ny utkörning. Detta debiteras 
flaskor & Burkar er separat. 

Har du ett eget avtal med en transportör som du vill använda, ange detta vid 
beställning 

Avhämtning 
Det går bra att hämta er beställning från vårt lager. Vid avhämtning beställer ni era 
varor från oss och anger att ni skall hämta från vårt lager. Därefter packar vi er 
order. När era varor är packade kontaktar vi er och kommer överens om 
avhämtning.  
Beställer ni när ni är här kan ni få återkomma en annan dag för avhämtning. 

Betalning 
Vid faktura under 5000kr gäller 10 dagar netto. Vid faktura över 5000kr gäller 30 
dagar netto. Levererade varor förblir Flaskor & Burkars egendom tills full likvid 
erlagts. Om betalning ej erlagts inom utsatt tid har Flaskor & Burkar rätt att 
återta varorna. Vid ordervärde under 2000kr tillkommer en 
expeditionsavgift om 100kr. Dröjsmålsränta debiteras om 12%. 

Ansvarsbegränsning 
Flaskor & Burkar ansvarar inte för indirekta skador som tex. Inkomstbortfall, 
fördyrande kostnader eller skador på annat än de levererade varorna. 

Reklamationer & Garantier 
Reklamation skall meddelas Flaskor & Burkar senast 10 dagar efter att 
köparen mottagit godset. Reklamation görs skriftligt till 
order@flaskorburkar.se. Reklamationer efter 10 dagar godtas inte.  
Flaskor & Burkar ansvarar inte för indirekta skador som tex. Inkomstbortfall, 
fördyrande kostnader eller skador på annat än de levererade varorna. 

 

 

I Sverige AB 

Tel :  0413- 55 77 99 
E-post:  order@flaskorburkar.se 
Besök: Grävmaskinsvägen 9, 241 38 Eslöv 

www.flaskorburkar.se 


