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Allmänna villkor, leveransvillkor och betalningsvillkor 
 

Detta är de köp och leveransvillkor som gäller för att du som kund ska känna dig trygg med att 

anlita oss i Primetex och vi rekommenderar att du alltid läser igenom dessa innan du gör en 

beställning till oss. 

 

 
1. Primetex tillämpar allmänna bestämmelser för år 1985 ”Montage 85” som generella 

allmänna villkor om inget annat överenskommits. 
 

2. I Montage 85 punkt 4.2 sista stycket ska ordererkännande som inte gjorts anmärkning på 
inom 8 dagar från mottagande anses vara godkänt för tillverkning av beställare. 

 
3. Vid beställning av konsument gäller följande ”Konsumentköplagens ångerrätt gäller inte 

specialtillverkade varor. Du kan alltså inte ångra ditt köp av oss efter vi fått din beställning. 
För mer information: Lagen om distansavtal, 2 kap §11.” 

 

4. Leveransvillkor är generellt monterat och fritt levererat om annat ej överenskommits. 
 

5. Betalningsvillkor mot företag är generellt 30 dagar netto efter godkänd kreditprövning upp 
till 250 000.-. Vid projekt över 250 000.- sker fakturering med 20 % vid order, 30 % efter att 
50 % av och tillverkning är utförd, 40 % efter slutleverans och 10 % efter slutbesiktning eller 
efter överenskommelse. Projekt mot privat person så gäller 50 % förskott efter godkänd 
offert och lagd order och 50 % faktureras med 10 dagar netto efter fullgjord leverans. 

 

6. Delfakturering tillämpas då försening eller förändring av projekt inträffar som står utanför 
Primetex kontroll. Vi gör delfakturering med den andel av projektet som är utfört fram till 
första leveransdag och del fakturerar löpande i takt med leveranser fram till slutleverans. 

 
7. Allt montage med infästning i väggar och tak förutsätts kunna ske enligt 

standardutförfarande vid andra förutsättningar kontaktas kund efter måttagning och 
konsultation för godkännande av tillkommande merarbete. Tillkommande arbete debiteras 
per timme enligt företagets gällande prislista. 

8. Befintliga gardiner och eventuella gardinskenor och solskyddsprodukter ska vara 
nedmonterade (om inte detta är beställt i uppdraget) och att det är undanplockat på 
skrivbord och i fönster för tillgänglighet. 

 

9. Elinstallation och el dragning tillkommer på motoriserade produkter och styrutrustning då 
det krävs behörig elektriker. Vi utför montage, testkörning och programmering av 
motoriserade produkter. 

 
10. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera gällande villkor. 
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