
1§ BESTÄLLNING & ORDERERKÄNNANDE
Beställningserkännande via E-post
Beställer du via vår webbshop, får du först en beställningsinformation till din e-postadress. När 
vi sedan har behandlat din beställning får du ett ordererkännande.

Lagervara
Lagervara innebär att vi normalt har denna artiklel i lager, dock kan det inträffa att vi inte har 
har tillräckligt antal i lager för att kunna genomföra beställningen. Detta kommer vi att meddela 
när vi orderbekräftar.

Beställningsvara
Beställningsvara innebär att vi måste beställa hem eller låta tillverka denna vara efter din 
beställning. Ledtiden för detta Notera avsnittet om Ångerrätt *.

Pris
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan 
samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att justera 
priset i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttslagstiftning. Eventuell 
justering görs aldrig utan dialog med kunden.

2§ AVHÄMTNING
Avhämtning sker i vår anläggning i  
Varberg, Susvindsvägen 22 eller  
Woody Falkenberg, Plankagårdsvägen 3

5§ BETALNING
Vi tar EJ emot kontanter som betalningsmedel.

Kortbetalning
Vi tar emot de vanligaste betalkorten, Visa, Mastercard

Fakturabetalning
Om du önskar, kan vi fakturera dig med betalningsvillkor 10 dagar netto (faktureringsavgift 
63 Kr tillkommer). Du betalar din faktura inom 10 dagar från fakturadatumet per post- eller 
bankgiro. För att fakturera dig skall du ange ditt personnummer eller organisationsnummer, 
så att vi kan göra en sedvanlig kreditprövning. Du kommer att få ett brev hem till dig med en 
omfrågande kopia. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i 
vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så 
fall skickas hem till dig.

5§ EFTERMARKNAD OCH GODSKONTROLL
Boka inte montering innan du kontrollerat att det är rätt varor som du fått och att det inte finns 
några skador!

Godskontroll
När du hämtar godset skall du göra en kontroll, innan du skriver betalar, att
inga skador uppstått på godset. Anmäl skada eller fel som du upptäcker efter mottagandet 
snarast, helst inom 5 dagar efter mottagandet!

Eftermarknad/Reklamation
Om du kan påvisa att kvaliteten på den levererade varan inte överensstämmer med beställning-
en, är varan felaktig. Du är då skyldig att ta vård om varan och hålla den i befintligt skick. Vi 
står för fraktkostnader som kan uppstå. Några andra anspråk på kostnader än de som är direkt 
föranledda av felet beaktar vi normalt inte.

Vi ber dig att snarast kontrollera varan när du fått den och om det skulle vara något fel, kontakta 
vår kundtjänst omgående, helst inom 5 arbetsdagar. Det är därför viktigt att du avemballerar 
och synar varan noga direkt efter leverans.

Observera att reklamation av synliga fel eller skador, skall ske före montering.  
Felaktig vara får inte monteras utan vårt uttryckliga godkännande.

Vid reklamation av dolda fel eller skador, ber vi dig att snarast kontakta vår kundtjänst.

Garanti
Varbergs Trä AB lämnar inga garantier utöver vad respektive leverantör eller tillverkare gör. 
Se garantier för respektive produkt.

För att garantin ska gälla ska produkten hanterats, monterats och underhållits på ett korrekt 
sätt. Ingen garanti lämnas mot färgavmattning på kulören. Följ alltid våra instruktioner i vår 
monterings & skötselanvisning! Skador som har uppkommit på grund av felaktig hantering, 
montering eller underhåll täcks inte av garantin.

6§ FORCE MAJEURE
Vi anser oss befriade från ansvar orsakade av omständigheter utanför vår kontroll såsom 
olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, allmän 
knapphet på transporter, varor eller energi, myndighetsåtgärder, fel eller förseningar i anslutna 
nät, arbetskonflikt eller underlåtenhet från någon som vi uttryckligen inte åtagit oss ansvar för.
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7§ ÅNGERRÄTT *
 Ångerrätt gäller endast vid köp enligt distans- och hemförsäljningslagen.

Din ångerrätt gäller under 14 dagar från den dag då du mottog varan eller en väsentlig del av 
den. Ångerrätten gäller endast för privatpersoner.

Ångerrätten gäller inte för specialbeställda varor, dvs. standardstorlekar som du anpassat på 
något sätt, t.ex. med specialmått, färg eller dylikt, dessa tillverkas speciellt för dig. Du får alltid 
en orderbekräftelse på alla varor och skall alltid kontrollera att allting är rätt t.ex. färg, storlek, 
utförande mm. Vid beställning via vår webbshop godkänner du detta genom att acceptera våra 
köpvillkor (Anges med bockruta och denna text som finns på hemsidan). Är du osäker på vilka 
varor som inte omfattas av ångerrätten, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst. När du lägger 
en beställning av ovan nämnda produkter, samtycker du till att vi påbörjar fullgörandet av 
din beställning, och detta innebär att du inte har någon ångerrätt när produktion påbörjats av 
produkten.

Om du vill utnyttja din ångerrätt skall du meddela oss inom 14 dagar. Returen skall sändas 
eller återlämnas till oss snarast, dock inom 30 dagar från leveransdagen. Du är skyldig att hålla 
varan i fullgott skick. Du har rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändig för att 
undersöka den. Naturligtvis ska du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersök-
ning än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar 
du ångerrätten.

Du får själv stå för returkostnaden när du sänder tillbaka varan till oss. Vid retur från dig till 
oss, står du för de skador som kan uppstå under transport. Vi accepterar inte skadat gods i retur.
Vi kommer att debitera dig de extra kostnader som uppkommer vid icke kompletta returer. Inga 
paket löses ut mot postförskott.
Spara alla dokument tills returen är avklarad.

Vi återbetalar dig inom 30 dagar vid giltig hävning av avtalet (från den dag vi mottagit den 
returnerade varan). Kontakta vår kundtjänst angående ärenden som gäller ångerrätten.

8§ TVIST
 Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 9§ MINDERÅRIGA
Vi ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

10§ VILLKOR FÖR FÖRETAG 

Vid yrkesmässig byggnation tillämpas ABM 07, i annat fall gäller köplagen. 
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