
Försäljningsvillkor
Priser
Alla priser i prislistorna är rekommenderade cirkapriser inklusive moms till konsument. 

Frakt och fraktskador
Frakt tillkommer på priserna i prislistan om inte annat avtalats med återförsäljaren. Önskemål om delleveranser innebär 
att fler frakter kan komma att debiteras.

Eventuella skador på gods som fraktas via Badex försorg ska noteras på mottagarens fraktsedel vid mottagandet. Dolda 
skador ska rapporteras senast fem arbetsdagar efter mottagande, därefter utgår ej ersättning. Skador som uppstår vid 
transport i egen regi ersätts ej.

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. Vid försenad betalning uttas en påminnelseavgift om 50 kr per 
påminnelse samt 24 % ränta på förfallet belopp. Alla varor förblir Badex egendom tills full betalning har erlagts.

Leveranstid
Ej gråmarkerade artiklar i prislistan finns normalt i lager. Övriga varor har leveranstid på 2-10 veckor beroende på 
leverantör, ytbehandling och lagersituation.

Ändring av beställning och retur
Vid order på vara som ej lagerförs, måste eventuell ändring ske inom fem dagar. I undantagsfall kan senare ändring ske 
mot fabrikens godkännande. Vara som börjat tillverkas kan ej ändras.
Returer och byten kan endast ske efter överenskommelse med Badex AB. Vid retur gäller 30 % returavdrag. Retur 
godtas endast om varan är i ursprungligt skick, är oanvänd och har komplett och hel originalförpackning. Vid godkänd 
retur skall returen ske inom 10 dagar eller enligt överenskommelse. Retur av beställningsvara godtas normalt inte.

Garanti och reklamation
Normal garanti mot produktionsfel är 2 år. 

Badex AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, 
driftsavbrott, merarbete, installationskostnader eller annan ekonomisk skada. Badex AB ersätter aldrig kostnader för 
tredje part om inte detta har överenskommits i förväg.

Övrigt
För blandare avsedda för inbyggnad i vägg gäller speciella regler i Sverige. Läckageboxar eller dylikt följer inte med i 
något fall och det finns inte heller några specialanpassade boxar. Tala i första hand med er installatör om 
installationsreglerna och de standardboxar eller andra metoder som finns att tillgå.

Prislistan gäller med reservation för produktförändringar och tryckfel.

Letar ni efter något som inte finns i prislistan eller på vår webbsida www.badex.se? Ring eller skicka oss gärna e-post. 
Vårt sortiment är oerhört mycket större än vad som normalt visas och vi kan ofta hjälpa till vid speciella önskemål.

Badex AB Tel. 08-644 05 60 E-post: info@badex.se
Fax 08-644 61 20 www.badex.se
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