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OFFERT OCH LEVERANSBESTÄMMELSER  -  2007-06-01 
 
För leveransen gäller i offerten angivna allmänna leveransvillkor med följande tillägg. 
 
 
1. OFFERTENS GILTIGHETSTID 
    är 30 dagar om ej annat anges 
 
2. OFFERT PRISET 

är fast under giltighetstiden. Mervärdeskatt tillkommer. 
 
3. BETALNINGSVILLKOR 

är angivet i offerten. Dröjsmålsränta debiteras från fakturans förfallodatum. Betalningsvillkoren  förutsätter att                                                                                 
köparen vid order uppfyller kreditvärdighet enligt kreditupplysningsbolag samt Isolett Panelbyggens kreditpolicy. 

 
4. TIDER 

När programhandlingar gäller, måste vi för att kunna hålla avtalad leveranstid ha måttsatta planritningar, sektioner, detaljer, byggnads-                                          
och rumsbeskrivningar tillgängliga vid order, eller av oss tillverkad ritning godkänd minst 2 veckor innan leverans från fabrik. 

 
5. MÅTTAGNING 

för måttagning på plats ansvarar beställaren. På begäran åtar vi oss måttagning på byggnadsplatsen. Detta skall då särskilt framföras innan 
order. För att leveranstiden skall kunna hållas måste slutgiltiga mått komma oss till del senast 2 veckor innan leverans från fabrik. 

 
6. LEVERANSTIDER 
    är angivet i offerten samt under punkt 4 och 5. 
 
7. TRANSPORT 

av vårt material sker mestadels på pall och standardemballage ingår i anbudet. Angivna leveransvillkor och fraktpriser baserar sig på                                              
maximalt utnyttjande av pallbredd och pallhöjd. Önskas särskild uppdelning efterfrågas detta separat och skall särskilt framgå i offerten. 

 
8. MATERIALHANTERING OCH LOSSNING 
    på arbetsplatsen ombesörjes och bekostas av beställaren och förutsätter oftast truck och andra transportredskap. 
    Beställaren ombesörjer även intäckning av material om det förvaras utomhus, lossning bekostas av oss om montage utföres av oss. 
 
9. MONTAGE 
    om ej annat överenskommits gäller följande : 
 
9.1 ) Montageplatsen skall vara iordningsställd för montage. Extra arbeten med städning etc, väntetid, extra restider och traktamenten 

debiteras extra om inte förhinder har meddelats. 
 
9.2)  Montaget skall ske i en följd utan avbrott. Om beställaren eller annan utanför vår kontroll orsakar avbrott i montaget, debiteras 

väntetider, restider samt extra resor som tillägg. 
 
9.3)  Vi förutsätter fria vägar för intransport av material. Vi förutsätter också att montage sker på samma plan som inlastat material och att 

transportvägarna skall medge transport av skrymmande material. Tillkommande arbeten med transport i trappor eller liknande 
debiteras extra om detta inte påpekats särskilt i förfrågningsunderlaget.  

 
9.4)  Underlag (golv) för montage skall vara inom toleransnivån (+/- 0,3%). Pallning och avjämning av underlag debiteras extra. 
 
9.5)  Vi tillhandahåller egna montagehjälpmedel såvida inte annat överenskommits. 
 
9.6)  Håltagningar ingår ej i offerten. På begäran utför vi dock håltagning i samband med montage och debiterar på löpande räkning. 
 
9.7) Tilläggsarbeten kan medföra resekostnader och traktamenteskostnader beroende omfattning 
 
9.8)  Beställaren tillhandahåller utan extra kostnad : 
 a) Byggström och vatten 
 b) Personal och tvättutrymmen 
 c) Avfallshantering (containers) för vårt emballage och spill 
 d) Uppställningsplats för vårt material 
 
10. ÖVRIGT 

Kyltekniska arbeten och el-installationer ingår ej om inte detta särskilt har angivits i offerten. Då vi levererar med enhetsaggregat till 
kylrum skall elmatning till denna dras fram av beställaren innan vårt montage (så att vi kan provköra vid montaget). 
 

 
Dessa bestämmelser gäller tillsvidare och publiceras på vår hemsida www.isolett.se/Support.html  
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