
MaserFrakts Allmänna leveransvillkor för konsumentköp av material 
 
Dessa allmänna leveransvillkor kompletterar Konsumentköplagen (1990:932) och är framtagna av MaserFrakt AB. 

 
1. Tillämpning 

För leveransen gäller konsumentköplagen (1990:932) och vad 

som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser. 

2. Priset 

Priset för beställd vara framgår av offert/avtal och grundar sig 

på den volym och de leveransförutsättningar som angivits vid 

förfrågan. Om den levererade volymen, och eller de verkliga 

leveransförutsättningarna avviker från de förutsättningar som 

angivits i förfrågan, kan priset komma att ändras. 

3. Betalning 

Betalning ska erläggas mot faktura inom den tid som framgår av 

offert/avtal. Om betaltid inte framgår av offert/avtal ska 

fakturan betalas inom en månad från fakturadatum. Om 

betalning inte sker inom rätt tid har MaserFrakt rätt till 

dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt för inkassokostnader. 

4. Leverans  

MaserFrakt levererar för närvarande jord- och grusmaterial 

inom Dalarna- och Gävleborgs län, samt angränsande områden. 

Leveranstiden kan variera beroende på transportörens 

uppdragssituation. MaserFrakts målsättning är att leverera 

inom överenskommet leveranstidsfönster, med reservation för 

att situationer som ligger utanför vår kontroll kan uppstå t.ex. 

varubrist, bristande leveranssäkerhet från tredje man, utsålda 

varor eller varor som utgått ur vårt sortiment. Vid stor försening 

kommer Ni att bli underrättad av oss. Eventuellt inkomstbortfall 

p.g.a. försenad leverans ersätts inte av MaserFrakt AB. 

Underlaget skall vara anpassat för färd med tung lastbil. Om du 

har upplyst om en specifik leveransplats ska förutsättningarna 

för färd med lastbil dit uppfyllas. Chauffören gör vid ankomst en 

bedömning om färd kan utföras till den önskade 

leveransplatsen. Om chauffören berömmer att färd ej kan 

genomföras beslutar chauffören enrådigt var godset, närmast 

den önskade platsen, kan avlastas. Leveransplatsen ska vara 

åtkomlig för vanlig lastbil. Vägen ska vara minst tre meter bred 

med en fri höjd på 4,5 meter. Det ska finns god plats för 

lastbilen att kunna svänga in eller backa ut från 

leveransadressen. Kontakta oss gärna om du är tveksam eller 

har ytterligare frågor. Om du inte är hemma eller anträffbar vid 

ankomst levereras varan planenligt. Meddelanden som gäller 

ändringar i våra standardleveransvillkor, måste godkännas och 

bekräftas av oss innan varorna skickas. Är de inte bekräftade av 

oss, gäller standardleveransvillkor. 

Om transporten till leveransplatsen inte är möjlig att genomföra 

- uppkommer det en s.k. bomkörning. Detta innebär att 

chauffören för leveransen tvingas köra tillbaka till 

utkörningsplatsen. Detta kan bl.a. orsakas av hinder på vägen, 

eller att vägen till leveransplatsen inte lever upp till de 

förutsättningar som krävs för att en leverans ska vara möjlig.  

Det är kundens ansvar att säkerställa att dessa krav är uppfyllda 

- och skulle en bomkörning ske p.g.a. ofullkomliga 

förutsättningar på vägen så är det kunden som ersätter den 

tillkommande kostnaden för bomkörningen. 

5. Leveranskostnader 

Leveranskostnaden betalas av kunden och är inkluderat i ditt 

pris om offererade priser för vikt eller volymenhet anges 

inklusive transport. I övriga fall tillkommer transportkostnad 

utöver materialpriset. Leveranskostnaderna är beroende på 

beställningens storlek, vikt och tidpunkt. 

6. Vägledande Volym  

Produktmängden är vägledande. Beräkna alltid att det åtgår lite 

mer än det du teoretiskt ska använda. Vikten kan variera, t.ex. i 

torr och våt väderlek. Vått och torrt material kan ha olika vikt 

per volymenhet. Detta skall du alltid ta hänsyn till när du 

handlar och beställer produkter av detta slag. Uppgivna 

volymvikter är vägledande. Volymvikter för en produkt kan från 

underleverantörens sida innehålla fel eller ändringar. 

7. Villkor 
Dessa sälj- och leveransbestämmelser gäller för konsumentköp 

från MaserFrakt såvida inget annat är skriftligen avtalat mellan 

parterna. Angivna priser är inklusive moms respektive utan 

moms. Vilket som gäller anges i offert/avtal. Skriftliga avtal med 

MaserFrakt skall vara på svenska. MaserFrakt ansvarar inte för 

förlust av data och andra indirekta följdskador orsakade av 

produkter sålda av MaserFrakt, såvida inte svensk lag anger 

annat. 

8. Äganderättsförbehåll 
MaserFrakt förbehåller sig äganderätten till försålda/levererade 

varor intill dess att de till fullo betalats av Beställaren. 

Leverantören har således rätt att på Beställarens bekostnad 

återta obetalda varor. Beställaren får inte utan Leverantörens 

skriftliga medgivande förfoga över i entreprenaden levererade 

varor, överlåta eller göra den till fastighetstillbehör. 

9. Konsumentköplagen 

Dessa Allmänna leveransvillkor kompletterar 

Konsumentköplagen (1990:932) som kan nås via 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/konsumentkoplag-1990932_sfs-1990-932 

10. Personuppgifter  

MaserFrakt AB hanterar personuppgifter enligt GDPR. De 

uppgifter som har lämnats vid ett köp, såsom personnummer, 

namn, adress, e-post, telefon m.m. används enbart för att 

utföra själva ordern. Samtlig orderinformation arkiveras den tid 

som behövs för att kunna uppfylla åtagandet i avtal, samt i 

lagstiftning och raderas därefter. Som registrerad kund i våra 

system har du möjlighet att begära information om de uppgifter 

som finns registrerade om dig, enligt MaserFrakts 

integritetspolicy www.maserfrakt.se och reglerna i GDPR. 
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