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1. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR: Köplag (1990:931) reglerar allmänna bestämmelser kring köp av lös egendom. 
Allmänna villkor för leverans av byggprodukter tillämpas ABM 07. För konsument tillämpas 
konsumentköplagen.  
 

2. PRISER: Priser enligt vid var tid gällande prislista och priser publicerade på hemsida (www.skanco.se). 
Priser angivna på hemsida är rekommenderade bruttopriser. För nya produkter blir priset gällande från 
den dagen produkten läggs upp på Skandinavisk Beslagskompani AB:s hemsida (www.skanco.se). Om inget 
annat avtalats gäller SEK som valuta. Vid förskottsbetalning tillkommer expeditionsavgift om 100 sek exkl. 
moms.  
 

3. FRAKTKOSTNADER: Kostnad för frakt tillkommer beställda artiklar och debiteras som regel på samma 
faktura. Kostnader för frakt och tillkommande tilläggstjänster för frakt, så som exempelvis avisering, 
debiteras köpare. Eventuellt kommer vissa leveranser, för att säkerställa transporten och eliminera 
transportskador, skickas på pall. Tilläggsavgift för pallen tillkommer då med 90 sek exkl. moms per pall.  
 

4. BETALNINGSVILLKOR:  Fakturering endast till hos oss registrerade företag. Vid kontant förskottsbetalning 
via bankinsättning tillkommer expeditionsavgift om 100 sek exkl. moms om ej annat avtalats. 
Dröjsmålsränta debiteras med gällande diskonto + 6%. Avgift för påminnelse debiteras med 50 SEK exkl. 
moms, per påminnelse. Varor som ej avhämtats/utlevererats senast 10 dagar efter ankomst till vårt lager, 
faktureras ut med betalningsvillkor 10 dagar netto, fakturan skall sedan vara till fullo betald då varan 
avhämtas.  
 

5. LEVERANSTID: Angiven tid för utleverans är preliminär och kan ändras p.g.a. omständigheter vilka 
Skandinavisk Beslagskompani AB:s ej rår över. Omständigheter som kan påverka leveransdatum är 
störningar hos underleverantörer, transportörer eller fel i råvara som ej kunnat avgöras vid tidpunkt innan 
planerad produktion. Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att 
leveransen kan bli fördröjd. Leveranstid räknas från det att en komplett order erhållits, godkänts av 
kunden och eventuell handpenning inbetalats.  
 

6. LEVERANS: För leverans av varor med externt fraktbolag, avses leverans från vårt lager till mottagarens 
adress. Köparen är skyldig att meddela Skandinavisk Beslagskompani AB om eventuella omständigheter 
kring leveransen till mottagarens adress, så som behov av avisering, särskilda tider för varumottag och så 
vidare, som externt fraktbolag behöver få instruktioner om. Observera att tilläggsavgifter för detta kan 
tillkomma. Förflyttning av varan inom fastigheten ingår ej. Skandinavisk Beslagskompani AB emballerar 
varan så att den skall klara transport. I de fallen Skandinavisk Beslagskompani AB anser det nödvändigt 
pga. risk för skada, särskild vikt eller känslighet i kanter kommer pall att användas vid frakt, pall debiteras 
90 sek exkl. moms. Fraktkostnad enligt vid var tid gällande prislista. Godset skall kontrolleras innan 
underskrift av fraktsedeln. Skadade kollin skall anmälas direkt på fraktsedeln innan underskrift! I de fall 
skadat kolli ej anmälts via fraktsedeln godkänns ej reklamation från Skandinavisk Beslagskompani AB.  

 
7. FORCE MAJEURE: Vid försenad leverans pga. omständigheter vilka Skandinavisk Beslagskompani AB ej rår 

över såsom; strejk, lockout, brand, sjukdom, maskinhaveri, försenade transporter och råvaruleveranser, 
felaktig leverans från underleverantör eller annan omständighet som ej beror på försummelse från 
Skandinavisk Beslagskompani AB:s sida, utgår ej kompensation eller annan ersättning. Skandinavisk 
Beslagskompani AB kan ej hållas ansvarig för eventuella merkostnader vilka kan uppstå på grund av vad 



                                                                       Stockholm 2019-04-01 

 
    

 
Skandinavisk Beslagskompani AB   order@skanco.se  
Gustavslundsvägen 12   service@skanco.se Aktuella prislistor  
167 51 Bromma Tel:  0495-177 40  info@skanco.se  www.skanco.se 
 
 

som ovan angivits. Skandinavisk Beslagskompani AB ansvarar ej för kostnader vilka uppstår i tredje hand 
såsom ersättning till hantverkare och transportörer vilka ej bokats av Skandinavisk Beslagskompani AB.  

 
8. RETURER: Eventuell retur av varor skall vara avtalat vid köp och angivet på köpehandlingen. Vid all form av 

retur skall Skandinavisk Beslagskompani AB kontaktas först, innan någon retur kan göras. Ingen returrätt 
på beställningsvaror vilka ej ingår i vårt ordinarie sortiment eller som förädlats, bearbetats, tillkapats eller 
specialbeställts för kunds räkning. Retur av rätt levererad vara som önskas returneras krediteras med 
returavdrag om 25% på det fakturerade beloppet. Avgifter för frakt krediteras ej. Returfrakten betalas av 
köparen. Returer senare än 30 dagar efter inköpsdatum accepteras ej.  

 
9. REKLAMATION: Reklamation skall alltid göras till Skandinavisk Beslagskompani AB med uppgivande av 

fakturanummer och inköpsdag, samt produkt och felbeskrivning på reklamationsblankett som återfinns på 
hemsida (www.skanco.se). Alla reklamationer måste vara godkända av Skandinavisk Beslagskompani AB 
innan varan skickas tillbaka eller skrotas. Vi accepterar inga egna bedömningar som godkända 
reklamationer oavsett anledning och utseende. Kontrollera noggrant erhållna varor vid mottagandet och 
innan montering, inklusive rörset/korgventil och blandarens alla delar, efter montering anses leveransen 
vara godkänd. Kunden ansvarar för produktens lämplighet och anpassningsförmåga till övriga delar i 
inredning. Vi godkänner ej reklamation av vara som monterats, och eventuell kostnad för montage / 
demontage samt övriga kringkostnader som kan uppstå p.g.a. att varan monterats ersättes ej av 
Skandinavisk Beslagskompani AB. Måttbeställda varor skall synas vid leverans. Måttbeställda varor är 
godkända i och med mottagen leverans, ev. vidare transport av varan är på köparens risk. Skada som skett 
under transport av externt fraktbolag skall, noteras på fraktsedeln och reklameras till fraktbolaget. Skada i 
varan av annan orsak skall omgående reklameras till Skandinavisk Beslagskompani AB, dock senast 5 
arbetsdagar efter mottagandet. Skandinavisk Beslagskompani AB står inte för eventuella reklamationer för 
det omkringliggande material/inredning som våra produkter förädlats i. Vi tar endast ansvar för produkter 
som är producerad av Blanco, Insinkerator, iCrolla och Gutmann som är köpta genom Skandinavisk 
Beslagskompani AB inget övrigt material. 
 
 

 


