
 

 

 

 

 

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR PHOENIX CONTACT AB 

 

 

Tillämplighet 

Dessa försäljningsvillkor gäller för leveranser av produkter från Phoenix Contact AB till Köparen i de 
fall inget annat avtalats. Eventuella avvikelser från dessa bestämmelser måste avtalas skriftligen för 
att bli gällande. Särskilda bestämmelser gäller programvaror och servicetjänster. 

 

Beställning 

Skall ske skriftligt via mail eller via vår webshop. Phoenix Contact AB förbehåller sig rätten till 
sedvanlig kreditprövning innan beställningen bekräftas.  

Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Phoenix Contacts databas. Vid eventuella felaktigheter i  
angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.  

Ordrar via vår webshop kan inte ensidigt ändras eller annulleras. Kontakta omgående Phoenix 
Contact AB beträffande eventuell ändring eller annullering, så att möjligheten i så fall får undersökas. 

Phoenix Contact AB ansvarar inte för att beställda produkter passar i kundens applikation. Vår 
tekniska support hjälper gärna till med tekniska underlag och val av rätt produkter vid behov.  

 

Leveransvillkor  

Incoterms Ex Works Malmö eller Ex Works Blomberg – Tyskland om ej annat avtalats. 
Fraktkostnaden debiteras på ordern och är baserad på vikt om ni inte väljer egen fraktbärare.  
Ordinarie frakt (79-599 SEK) eller Expressfrakt, pris enl ök. 

 

Leveranstid 

Leveranstid bekräftas via ordererkännande som skickas elektroniskt. Vid eventuell förändring av 
leveranstid meddelas detta automatiskt. 

 

 

 



 

 

Priser  

Avtalade priser anges exklusive mervärdesskatt. Avtalade priser synliga i vår webshop är inklusive 
valutajustering. Priser anges i försäljningsenhet styck eller meter, där inte annat anges. Om ej annat 
avtalats är priserna baserade på en omräkningskurs EUR 1,00 = 10,30 SEK. Valutajustering sker med 
85% av dagsaktuell kurs vid orderregistrering. 
 
Samtliga artiklar säljs enbart i obruten förpackning.  
För mer information angående förpackningsstorlek hänvisar vi till vår webshop.  

Vi reserverar oss för rätten till prisförändringar och övriga villkor utan förhandsinformation.  

För order understigande 500 SEK debiteras en småorderavgift om 100 SEK 

 

 

Betalningsvillkor  

Betalning skall ske mot faktura, 30 dagar netto om inte annat avtalats. Fakturering kan ske i EUR eller  
i SEK. Eventuella invändningar mot fakturan gällande pris eller rabatt ska göras inom 30 dagar från 
fakturadatum.  

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lagen om dröjsmålsränta 
samt ersättning för eventuella faktiska indrivningskostnader. 

Produkterna förblir Säljarens egendom till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant 
äganderättsförbehåll är förenligt med relevant lagstiftning. 

 

Emballage 
 
Emballage ingår i produktens pris.  

 

Garanti 

1 år från leveransdatum. Omfattar inte fel som uppstått till följd av oriktig användning, bristfälligt 
underhåll, oriktig montering/installation, oriktiga driftförhållanden, normal förslitning eller försämring.   

 

Sakskada 

Säljaren ansvarar inte för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av 
sådan skada om skadorna inträffar då Produkten är i köparens besittning. 

 

 

 



 

 

Retur & Reklamationshantering 

Eventuell retur eller reklamation behöver alltid föregås av en kontakt med Kundservice via mail.  
Returer med ett varuvärde understigande 800 SEK godkännes ej.  

En retur tas enbart emot i obruten originalförpackning samt i oskadat skick.  Returer gäller enbart 
lagerförda artiklar och ej artiklar som tillverkas mot beställning.  För elektronikprodukter gäller att 
artiklarna ska ha senaste revision. För övriga artiklar accepteras bara returer inom sex månader från 
leverans.  
 
För godkänd retur ska retursedel med returnummer erhållas från Phoenix Contact AB. Returnumret är 
giltigt i två månader utifrån datum på retursedeln.  

Det förekommer alltid en administrativ kostnad i samband med returen på 800 SEK samt ett 
returavdrag baserat på 10 % av försäljningspriset.  

 

 

Användare i webshop 

Alla webshop-användare får personliga rättigheter i webshopen.  Användarnamn och lösenord är 
personliga och får inte ges ut till annan person, inte ens inom samma företag. Andra användare skall 
registreras med egna användarnamn och lösenord.  Användaren är skyldig att informera Phoenix 
Contact AB om denne får nya arbetsuppgifter eller byter arbetsgivare. Registrering och användning av 
vår webshop är kostnadsfri. 

 

  

Övrigt 

I övrigt gäller Allmänna Leveransbestämmelser NL17. I de fall NL17 strider mot Phoenix Contact ABs 
försäljningsvillkor, ska de senare ha företräde. 

 

 


