Försäljningsvillkor.
1. Beställning
Betongen bör beställas i god tid innan leverans. För kontaktuppgifter gå till www.betongindustri.se/sv/kontakta-oss.
			
2. Betongkvaliteter
I prislistan anges standardsortimentet. Betong med andra
egenskaper kan kräva förprovning och/eller anpassade materialinköp varför beställning skall ske i god tid. För betong
med specialproportionering debiteras merkostnader. Minsta
sats för betong med hållfasthetsklass är 1 m3. Minsta sats
frystestad betong är 3 m3. Produkterna finns beskrivna på
www.betongindustri.se.			
					
3. Lossning och timtid
Debitering sker för arbetstid om faktisk arbetstid överstiger
15 minuter. 			
			
4. Avrop/Avbeställning/flytt av gjutstart
Vid avbeställning eller flytt av gjutstart kontaktas kundtjänst
eller fabrik via telefon. På andra tider än ordinarie arbetstid
meddelas kundtjänst eller fabrik via mejl. För kontaktuppgifter gå till www.betongindustri.se/sv/kontakta-oss. Sen avbeställning eller flytt av gjutstart debiteras enligt gällande prislista.			
5. Friområde och körtillägg
Betongpriset inkluderar transport inom det friområde som
anges i prislista. För leveranser utanför friområdet
debiteras körtillägg.		
				
6. Delat lass och returlass
Listans grundpris gäller vid körning av hela lass vilket definieras i gällande prislista. När vägens bärighet ej tillåter körning av hela lass debiteras transportkostnad som för helt
lass. Vid beställning av mindre lass än av prislista definierat
helt lass betong debiteras transportkostnad som för helt
lass. För beställd betong som ej förbrukas på bygget utan
returneras med betongbilen tillkommer kostnader enligt gällande prislista.			.		
7. Betongbilar
Köparen ansvarar för att framkomlig väg finns till lossningsstället. Vägarna skall vara dimensionerade för 10 tons axeltryck respektive 19 tons boggietryck. Köparen ansvarar för
att stänkskydd monteras vid mottagningsställe om så är nödvändigt. 					
8. Vintertillägg
Under vinterperioden levereras betongen varm enligt gällande betongbestämmelser. För betong som levereras under
denna tid debiteras vintertillägg. För pris samt datum för vinterperiod se gällande prislista för aktuellt leveransområde.
						
9. Övertid och skiftkörning
Vid leverans på annan tid än ordinarie arbetstid debiteras
övertidstillägg.			
			
10. Mervärdeskatt och fakturering
På samtliga debiteringar enligt denna prislista tillkommer
lagstadgad mervärdeskatt. Fakturering sker per dag. Faktureringsavgift debiteras med 60 kr/faktura. Betalningsvillkor
10 dagar. Från förfallodagen debiteras referensränta plus 8
procentenheter enligt räntelagen.
11. Leveransreservation
Vid leverans reserverar vi oss för brist på arbetare, brist
på material, arbetskonflikt eller annan force majeure.

Betongindustri AB:s bundenhet av och skyldigheter enligt
detta anbud är vid var tillfälle villkorade av, och förutsätter,
att en tillräcklig cementvolym med erforderlig kvalitet finns
tillgänglig för fullgörande av de åtaganden som anbudet avser. Betongindustri kommer hålla er löpande informerad om
tillgången till cement och möjligheterna att genomföra sitt
åtagande enligt anbudet. Vänligen notera att utbudet av cement och förutsättningarna för att genomföra åtagandet enligt anbudet kan förändras med kort varsel.
Betongindustri fritar sig från ekonomiskt ansvar för utebliven
eller försenad leverans på grund av att bilarna är engagerade genom tidigare gjorda beställningar. Part har rätt till
förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras
till följd av omständighet utanför partens kontroll eller annat
av parten icke vållat förhållande, vars följder han inte rimligen kunnat undanröja. För rätt till sådan förlängning krävs
att part utan dröjsmål underrättar motparten om hindret.
						
12. Reklamation
ABM 07 pkt 19 utgår och istället gäller följande:
Enligt gällande betongbestämmelser skall betongen vid mottagandet alltid okulärbesiktigas före ifyllande i form. Fel som
köparen märkt eller borde märkt skall, för att kunna göras
gällande mot Betongindustri, omgående anmälas till levererande fabrik samt bör bekräftas skriftligen. Vid anmält fel får
betongen inte användas eller sammanblandas med annan
betong innan säljaren beretts tillfälle att undersöka betongen
och vidtaga erforderliga åtgärder. Om dessa åtgärder inte
iakttas kan köparen inte åberopa något fel gentemot Betongindustri. Vid anmält fel åligger det Betongindustri att omgående undersöka betongen och vidtaga erforderliga åtgärder.
				
13. Garanti
Betongindustri garanterar att betongen vid överlämnandet till
köparen uppfyller kraven för angiven tillverkningsklass enligt
de statliga betongbestämmelserna (EN 206-1) och de särskilda av kontrollnämnden för fabriksbetong utfärdade til�lämpningsbestämmelserna, om ej andra bestämmelser gäller vid leveranstidpunkten. För betong utan angiven hållfasthetsklass garanteras dock endast sammansättningen, icke
hållfastheten. Om köparen samtidigt till samma byggnadsprojekt tar betong från annan tillverkare, upphör Betongindustris garanti i och med avlämnandet av betongmassan på
byggplatsen. Betongindustri ansvarar i sådant fall inte för fel
eller brist som upptäcks först efter avlämnandet. Denna bestämmelse gäller endast i fall där köparen tagit betong från
olika tillverkare som underleverantörer. Om vatten eller annat tillsättes sedan betongen överlämnats till köparen, eller
om betongen hanteras felaktigt, upphör garantin. Förmögenhetsskada som orsakas köparen genom fel eller brist i betongleverans till byggnad eller anläggning för industriell,
kommersiell eller jämförlig verksamhet eller till allmänt anläggningsarbete ersätts inte, såvida inte felet eller bristen
beror på grov vårdslöshet.				
14. GDPR
Din personliga integritet är viktig för oss på Betongindustri.
Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det
är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in,
samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lagstiftning. Vill
du veta mer, läs gärna vår Personuppgiftspolicy som finns
här, www.betongindustri.se/sv/hantering-av-personuppgifter.
Där ej annat angivits gäller ABM 07 Fabriksbetong samt PV
14 vid betongpumpning. Önskas kompletta ABM 07 Fabriksbetong eller PV 14, kontakta våra försäljningsställen.

