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Försäljningsvillkor
 – Samtliga priser är angivna inklusive gällande moms.

 – Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

 – Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor.

Leveransvillkor
 – Fritt vår fabrik, transport normalt med Schenker-BTL eller Posten.

 – Order över 18.750 kr inkl. moms levereras fraktfritt inom Sverige. 
Fraktkostnad tillkommer dock alltid på leveranser överstigande 6,0 
mtr i längd.

 – Ansvar för varan övergår till köparen när varorna lämnar vår fabrik, 
oavsett fraktbetalningssätt.

 – Det är köparens ansvar att vid mottagande av gods kontrollera mot 
följesedel att leveransen är komplett.

 – Eventuella anmärkningar skall vara Anderssons Markis AB tillhanda 
inom 7 dagar från mottagandet av leveransen. Senare anmärkningar 
beaktas inte.

 – Skadat eller saknat gods skall alltid anmälas direkt till transportör.

Leveranstid
 – Persienner & rullgardiner: cirka 1 vecka (5 arbetsdagar).

 – Övriga standardprodukter: normalt 2 veckor (10 arbetsdagar). 
Reservation lämnas btr. omständigheter vilka vi inte råder över, så 
som materialbrist.

 – Specialprodukter och ej lagerförda produkter: leveranstid enligt 
överenskommelse.

 – Utlovad leveranstid är alltid uppskattning och Anderssons Markis AB 
kan ej hållas ansvarig för en eventuell försening, vad det än må på-
verka eller vara beroende av. Definition: Leveranstid avser tidsperio-
den från en komplett och bekräftad order till den tidpunkt då varorna 
är klara för avhämtning hos oss. Således ligger t ex transporttiden 
utanför den sk. leveranstiden.

Betalningsvillkor
 – 30 dagar netto efter sedvanlig kreditbedömning. Efter förfallodagen 

debiteras dröjsmålsränta med referensränta +8 %. Lagstadgad 
påminnelseavgift debiteras vid påminnelse.

 – Samtliga varor förblir Anderssons Markis AB:s egendom till dess att 
köpeskilling till fullo erlagts och övriga förpliktelser fullgjorts.

Garanti
Måtten i våra pristabeller anger våra rekommenderade maxmått till 
respektive produkt.

1. Garantitiden är 24 månader från leveransdatum och Anderssons 
Markis AB förbinder sig att avhjälpa alla fel och brister i produktens 
konstruktion, material eller tillverkning. Detta förutsatt att produkten 
är beställd inom våra rekommenderade maxmått. Produkter som är 
beställda i mått överskridande prislistans omfattas ej av garantin.

2. Anderssons Markis AB ersätter kund med en ny del eller ny produkt 
+ fraktkostnaden till kunden om garantin är tillämplig enligt punkt 1. 
Kunden ansvarar själv för alla övriga kostnader, t ex resor, arbetstid, 
uppehälle etc.

3. Anderssons Markis AB är aldrig skyldig att betala skadestånd eller 
andra ersättningar utöver kostnader för ej fungerande produkt, ej 
heller för indirekta kostnader såsom personskada, skada på egendom 
eller utebliven vinst.

4. Garantin gäller ej om produkter använts, dimensionerats, installerats 
eller monterats på annat sätt än anvisat. Garantin gäller ej heller för 
skador som orsakats av väderfenomen, (åska, storm, hagel, regn,  
vind etc.) eller för fel eller följdfel, som beror på normalt slitage eller  
bristfälligt underhåll.

5. Vid garantianspråk skall eventuella fel skriftligen avrapporteras till  
Anderssons Markis AB. Produkter eller del av produkten som reklame-
ras skall returneras till oss inom 30 dagar, detta alltid med medföljande 
felbeskrivning. 
 
Eventuell beställning av en utbytesprodukt behandlas alltid som en 
normalorder och krediteras i efterhand efter godkänd garantibedömning.

Tryckfel
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och färgavvikelser i prislistan.

Försäljningsvillkor
– Anderssons Markis AB
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