
SOLSKYDDSFORMULÄRET 2012 
Avsett att användas vid offerter och beställningar gällande nya solskyddsprodukter som medlemsföretag i 
Svenska Solskyddsförbundet erbjuder konsument. Vid försäljning av nya solskyddsprodukter gäller Konsu-
mentköplagen och Allmänna bestämmelser – SOLSKYDDSFORMULÄRET 2012. (Får ej kopieras, får endast 
användas av medlemsföretag i Svenska Solskyddsförbundet-”SSF”)

s ä l j a r e

k ö p a r e

p r i s  o c h  b e ta l n i n g  –  alla priser är inkl moms och SEK

o f f e r t b e s tä l l n i n g ,  o v a n s tå e n d e 
o f f e r t  a c c e p t e r a s

o f f e r t / b e s tä l l n i n g

Företagsnamn säljare

Namn

Totalsumma att betala (kr)

Ort och datum
Ort och datum

Varav arbetskostnad (kr)

Säljare
Köpare

Namnförtydligande
Namnförtydligande

Om köparen och säljaren kommit överens om ROT-avdrag enligt fakturamodellen skall blankett för uppgifter om skattereduktion fyllas i och underteck-
nas. (ROT-avdrag får endast göras för montering av markiser på småhus som är äldre än 5 år)

Handpenning ska erläggas senast

Betalningsvillkor

Handpenning (kr)

Fakturaavgift utgår med (kr)

Produkt(er) som ingår i offert/beställning

Dokument som
bifogas:

Montering utförs
av:

Elinstallation utförs av:

Enstegstätad fasad

I denna beställning ingår montering av utvändiga produkter på enstegstätad fasad. Köparen är informerad och införstådd gällande de risker för fuktpro-
blem som finns vid infästning av olika detaljer på denna typ av fasad. Säljaren garanterar att infästning och montering utförs enligt gällande föreskrifter. 
Vid eventuella framtida fuktproblem kan inte Säljaren hållas ansvarig om infästning och montering är utförd enligt gällande föreskrifter.

Ej aktuellt

Se bifogade 
dokument

Offert

Säljaren

Säljaren

Nej

Beställning/
ordererkännande

Köparen

Köparen

 Ja, se nedan:

Ritning

Annan:

Annan:

Annat:

Adress

Adress

E-post säljare

E-post köpare

Medlemsnummer SSF

Telefon

Telefon

Mobiltelefon

Ort

Ort

Postnummer

Postnummer

Organisationsnummer

KONSUMENT S V E N S K A
S O L S K Y D D S
F Ö R B U N D E T



s v e n s k a  s o l k y d d s f ö r b u n d e t

s v e n s k a
s o l s k y d d s
f ö r b u n d e tSOLSKYDDSFORMULÄRET 2012

Dessa Allmänna bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med Solskyddsfor-
muläret 2012 – konsument. Dessa Allmänna bestämmelser gäller om inte annat angivits i 
offerten/beställningen.

1. TILLÄMPLIGHET
För offerten/beställningen gäller konsumentköplagen (SFS 1990:32) och vad som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser.
2. ORDERBEKRÄFTELSE
Om orderbekräftelsen avviker från offerten är det orderbekräftelsen som gäller. Det är mycket viktigt att köparen läser orderbe-
kräftelsen noggrant då det ingår måttanpassade produkter som tillverkas efter beställning.
3. AVBESTÄLLNING OCH ÄNDRING AV BESTÄLLNING
Om köparen avbeställer eller ändrar gjord beställning har säljaren rätt till ersättning för den förlust säljaren orsakats på upp till 
100% av produktens/produkternas angivna pris. 
4. UTFÖRANDE
Såväl måttanpassade som lagerhållna produkter är tillverkade enligt gällande normer. Produkterna håller en hög kvalitet och 
design som är anpassad för svenska förhållanden.. 
5. MONTERING
Montering av beställda produkter som utförs av säljaren är alltid enligt gällande föreskrifter. Vid montering är det köparens 
ansvar att arbetsområdet där montering skall göras är fritt från hinder och föremål som kan komma till skada. Om inget annat 
avtalats ska köparen tillhandahålla elektrisk ström och vatten. Vem av parterna som tillhandahåller hjälpmedel så som tex sky-
lift, byggnadsställning skall regleras i offert/beställning. Observera särskilda villkor gällande montering/infästning av produkter 
på så kallad enstegstätad fasad, se sidan 1 i detta formulär.
6. LEVERANSVILLKOR
Om sålda varor ej skall avhämtas av köparen hos säljaren så ansvarar säljaren för att beställda produkter fraktas på lämpligt sätt 
ut till avtalad leveransadress. Säljaren är inte skyldig att leverera om det föreligger ett hinder som inte kan övervinnas. Följande 
omständigheter utgör befrielsegrund (force majeure) om de medför att beställningens fullgörande hindras: arbetskonflikt eller 
annan omständighet som parterna inte kan råda för såsom krig, transportproblem, maskinhaveri, material och fabrikationsfel 
samt försening av råmaterial som är nödvändiga för framställning av produkterna. Fraktkostnader regleras i offert/beställning. 
När varan avlämnas till köparen skall köparen göra en avstämning mot följesedel/orderbekräftelse samt att kontrollera synliga 
fel. Vid upptäckta fel skall köparen snarast möjligt kontakta säljaren och reklamera felet.
7. RISKEN FÖR VARAN
Risken för varan går över på köparen när varan avhämtats eller överlämnats. Varan är avlämnad när den kommit i köparens 
besittning.
8. DRÖJSMÅLSRÄNTA
Dröjsmålsränta utgår enligt räntetillägg med 18%.
9. GARANTI
Säljaren lämnar Svenska Solskyddsförbundets 3-åriga garanti. Säljaren skall vid offert- och köptillfälle upplysa köparen om vilka 
garantier som lämnas och vad de omfattar. Garantivillkor för Svenska Solskyddsförbundets 3-åriga garanti för konsument:
1. Säljaren förbinder sig gentemot köparen att, snarast möjligt, avhjälpa fel som uppstår pga brister i material, tillverkning eller 
montage.
2. Garantin gäller i 3 år från leveransdatum under förutsättning att köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot sälja-
ren.
3. När köparen meddelat säljaren om att fel uppkommit skall säljaren åtgärda felet på egen bekostnad, med undantag för vad 
som anges under punkt 4. Efter att ha åtgärdat felet och återställt funktionen på varan skall säljaren anses ha fullgjort sina för-
pliktelser avseende det aktuella felet. Säljaren förbehåller sig dock rätten att debitera kostnader för åtgärder som kan hänvisas 
till undantagen under punkt 4 och 5.
4. Om säljaren levererat och monterat anläggningen svarar säljaren för alla kostnader för avhjälpande av felet. Om köparen 
avhämtat färdig produkt hos säljaren och själv ansvarat för montage och installation skall köparen hos säljaren inlämna varan 
för reparation, alternativt om reparation skall utföras på plats hos köparen svarar säljaren för alla kostnader för avhjälpande av 
felet med undantag för resor, lift, ställning el liknande. Dock maximalt upp till det värde som motsvarar varans ursprungliga pris. 
Undantag gäller för om kostnaden kan anses som oskälig enligt §26 Konsumentköplagen (1990:932).
5. Säljaren ansvarar endast för de fel som uppstår vid aktsam och riktig användning av en korrekt installerad vara. Garantin 
omfattar inte fel som orsakats av olycka (tex brand), vind, nederbörd, snöras, vandalisering, av köparen oriktigt utförd monte-
ring eller andra felaktiga inställningar. Inte heller försämring som beror på smuts, luftföroreningar eller undermåligt underhåll. 
Om köparen själv ansvarat för elinstallation och det visar sig att denna är felaktigt utförd frånsäger sig säljaren allt ansvar för 
varan och ev följdskador. Detsamma gäller om köparen själv, under garantitiden, flyttar, bygger om eller på annat väsentligt sätt 
ändrar produkten eller installationen utan säljarens skriftliga medgivande. Återställande av fasad ingår inte.
6. Köparen måste framföra skriftlig reklamation inom två (2) månader efter att fel upptäckts till säljaren, dock senast 3 år efter 
leveransdatum. Därefter upphör garantin att gälla.
7. Svenska Solskyddsförbundet övertar säljarens garantiförpliktelser i händelse av att säljaren inte fullgör sina förpliktelser. Gäller 
för leveranser överstigande ett värde av 3 000 kr, inkl moms och för fel överstigande 500 kr, inkl moms.
8. Vid reklamation skall detta garantivillkor samt inköpskvitto uppvisas av köparen.
9. I händelse av tvist skall svensk lag tillämpas.
10. Säljaren och Köparen förbinder sig att följa beslut fattade av Allmänna Reklamationsnämnden.

g a r a n t i v i l l k o r  f ö r  k o n s u m e n t

w w w . s o l s k y d d s f o r b u n d e t . s e  i n f o @ s o l k s y d d s f o r b u n d e t . s e
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