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Frakt- och leveransvillkor för plåt och 
byggtillbehör (materialleverans)  
 

Leverans och lossning 

Borga ansvarar inte för förseningar 
orsakade av omständigheter utanför 
Borgas kontroll, exempelvis strejker, 
väderförhållanden, ändringar i 
fraktbolagets turer eller andra 
förseningar uppkomna hos fraktbolaget. 

Materialet levereras exkl. lossning. 
Lossning skall ombesörjas och 
bekostas av beställaren och förväntas 
ske utan dröjsmål vid ankomst. Kan 
lossning inte göras på angiven 
leveransadress, levereras materialet till 
närmast möjliga lossningsställe. 
Beställaren bekostar eventuella 
transporter mellan annan lossningsplats 
och angiven leveransadress. 

Mottagningskontroll 

Efter att materialet är levererat övergår 
ansvaret för varorna till köparen. 
Kostnader som uppstår om materialet 
skadas, förstörs eller försvinner efter 
leverans, skall bekostas av köparen. 

Då fel eller brister uppmärksammas i 
levererat material skall köparen, om det 
är transportskadat, ange detta på 
fraktsedeln (transportbolagets 
exemplar) vid varans mottagande och 
meddela Borga samma dag.  

Om fel eller brister av annat slag 
upptäcks skall köparen meddela detta 
skriftligen inom 5 dagar från det att 
materialet lossats på överenskommen 
lossningsplats. 

Avhjälpning 

Borga förbehåller sig rätten att besluta 
om hur och vem som skall avhjälpa fel 
eller brister som konstaterats. Om 
avhjälpandet sker utan Borgas skriftliga 
medgivande, om defekt material har 
använts eller om köparen underlåtit att 
anmärka vid mottagandet av 
transportskadat gods, avsäger sig 
Borga allt ansvar. 

Fakturering 

Borga förbehåller sig rätten att 
översända fakturor a conto efter hand 
som leverans av material sker. 

Garantier 

Garantitid för Borga byggplåt är 10 år 
för estetiska egenskaper och 30 år för 
tekniska egenskaper, under 
förutsättning att installation, underhåll 
och hantering sker i enlighet med 
Borgas garantivillkor. 

Garantitid för fönster är 5 år. 

Tvistelösning 

Tvist med anledning av detta avtal eller 
fullgörande av detsamma skall avgöras 
i svensk domstol, varvid Skaraborgs 
tingsrätt skall vara första instans. 
Svensk rätt skall tillämpas. Förenklad 
tvistelösning kan tillämpas. 
 


	Frakt- och leveransvillkor för plåt och byggtillbehör (materialleverans)

