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Leveransvillkor och frakt 
Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg och emballage, 
DAP angiven leveransadress- med fraktkostnad enligt, vid varje tillfälle, 
gällande prislista, Incoterms 2020. Leveransdagens materialpriser 
och legeringstillägg gäller. Vid direktleveranser från verk genomför 
BE Group ej sedvanlig mottagningskontroll. I övrigt gäller våra  
Allmänna Leveransbestämmelser. Uppdaterade försäljningsvillkor 
och leveransbestämmelser finns alltid på vår hemsida www.begroup.se. 
Vår bekräftelse krävs innan leveransavtal kan anses föreligga. 
 
Frakt

Leverans (kg)
Fast pris 

(kr)
Rörligt pris 

(kr/kg)
Intervall

(kr)

> 0 - 681 1400

> 681 - 1432 2,05 1400 - 2942

> 1432 - 1500 2942

> 1500 - 1825 1,96 2942 - 3580

> 1825 - 2000 3580

> 2000 - 2609 1,79 3580 - 4670

> 2609 - 3000 4670

> 3000 - 3400 1,56 4670 - 5292

> 3400 - 4000 5292

> 4000 - 4059 1,32 5292 - 5370

> 4059 - 5000 5370

> 5000 - 5043 1,07 5370 - 5417

> 5043 - 6000 5417

> 6000 - 6397 0,90 5417 - 5775

> 6397 - 7000 5775

> 7000 - 7245 0,82 5775 - 5977

> 7245 - 8000 5977

> 8000 - 8438 0,75 5977 - 6304

> 8438 - 9000 6304

> 9000 - 9111 0,70 6304 - 6382

> 9111 - 10000 6382

> 10000 - 11122 0,64 6382 - 7098

> 11122 - 12000 7098

> 12000 - 0,59
 
Ovanstående fraktpriser är föremål för löpande justeringar. Besök vår 
hemsida www.begroup.se för information om aktuella fraktpriser. 
Min. fraktkostnad debiteras fn. med 1400 kr per leveranstillfälle. Frakten 
prissätts på basis av leveransens totala vikt inkl. emballage. Fraktprislis-
tan avser BE Groups ordinarie turbilssystem där samtliga produktslag i 
lagersortimentet räknas in, med undantag för armering där frakt prissätts 
separat. Vi förbehåller oss rätten att debitera eventuella tilläggsavgifter  
eller extraordinära merkostnader, samt att beräkna frakten på annat sätt 
än som anges i fraktprislistan. Fraktdebitering från våra servicecenter 
samt för armering sker separat.

Betalningsvillkor
30 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning 
ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv 
procentenheter överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referens-
ränta. Fakturor som skickas via vanligt post debiteras med 45 kr per styck. 

Emballage
För produkter som ej klarar transport utan skydd tillkommer kostnad för 
emballage, alternativt sker transport oskyddat på köparens risk. 

Hämtning
FCA BE’s lager enligt Incoterms 2010. Hämtning sker endast efter separat 
överenskommelse och till kostnad om 700 kr.

Certifikat/provningsintyg
150 kr per artikel. Begäran om intyg skall ske vid ordertecknandet.

Returer 
Mottages endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 25%, 
minimum 2200 kr. Produkter som är beroende av dokumenterat 
chargenummer tas inte i retur om dessa uppgifter saknas.  
 
Priser och tillägg
Priserna på vår hemsida utgör sk. listpris exklusive legeringstillägg 
och gäller först vid uppnådd orderradskvantitet och med tillägg 
enligt nedan. 
 
För orderrader <50 kg tillkommer orderradstillägg om 300 kr och 
för orderrader >50<100 kg tillkommer orderradstillägg om 200 kr. 
Listpris uppnås vid 100 kg. 

För blästring och målning tillkommer miljöavgift om 6 öre/kg. 
 
Stål, specialstål & rör 

Orderrad i kg Tillägg

< 50 + 300 kr

 > 50 < 100 + 200 kr

> 100 Listpris

Rostfri plåt & stång 
Inga generella orderradstillägg utgår för rör och rördelar. 

Orderrad i kg Tillägg

< 50 + 300 kr

> 50 < 100 + 200 kr

> 100 Listpris

 

Aluminium 

Orderrad i kg Tillägg

< 50 + 300 kr

> 50 < 100 + 200 kr

> 100 Listpris

Armering

Typ Tillägg

Buntdelningskostnad + 300 kr/post
 
 
Valutaklausul
Vid försäljning från oss med valutaklausul gäller nedanstående 
grunder för beräkning av valutakursförändringar.

Den i vårt ordererkännande angivna kursen är baskursen.
Faktureringsdagens kurs enligt angiven källa utgör BE Group 
Sveriges omräkningskurs. Källa för BE Groups omräkningskurs 
är Riksbankens växelkurs som offentliggörs på bankens hemsida. 
Saknas valutakurs för aktuellt faktureringsdatum används närmast 
tidigare kända kurs.

Principer för omräkning:
A) Om kursen vid faktureringsdagen är högre än baskursen görs 
debitering av valutadifferensen om skillnaden är +1% eller större. 
Tillägg mindre än SEK 250 debiteras inte.
B) Oavsett kursskillnaden debiteras valutadifferensen om beloppet 
blir större än SEK 500.
C) Om kursen vid faktureringsdagen är lägre än baskursen görs 
kreditering av valutadifferensen om skillnaden är -2% eller större. 
Avdrag mindre än SEK 250 utbetalas inte.

Procentuell skillnad: Den procentuella skillnaden beräknas enligt 
följande: ((Faktureringsdagens kurs-Baskurs) /Baskurs) = Skillnad i 
%. Två decimaler tillämpas.

Se respektive sortimentlista för eventuell kompletterande information. Våra sortimentslistor samt vår hemsida www.begroup.se, 
med innehållande information, villkor och priser, publiceras med reservation för eventuella tryck- och informationsfel.


