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Kan det bli enklare ?  
Låt oss visa ! 
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Se här vad alla fördelar betyder för Dig: 
 

 
 

FAST KOSTNAD 
 

 

Ett serviceavtal löper med en fast kostnad 
 

 

PRIORITERAD KUND 

VILLKOR för SERVICEAVTAL 

 
Allmänna villkor:     Swetex står för alla transport och arbetskostnader exkl reservdelar. 

Skador, som orsakats av exempelvis felaktigt handhavande, 

påkörning eller uppenbar försummelse från brukaren, ligger 

utanför avtalet och kommer att debiteras separat i samråd 

medkunden. Avtalet förutsätter att de specificerade maskinerna 

är i fullgott skick när avtalet träder i kraft. Avtalet omfattar ej 

kostnader för att iordningställa maskinerna i sådant skick. 

Kostnader för såväl material som arbetstid för reparationer av 

skador, orsakade genom åverkan utom Swetex 

kontroll, betalas särskilt av beställaren.
 

Som SERVICEAVTALSKUND är ni alltid prioriterad om 
ni trots allt skulle få ett oförutsett fel på er städmaskin. 

 

 
 
 

INGA ÖVERRASKNINGAR 
 

 
Inga otrevliga och kostsamma överraskningar: I serviceavtalet 
ingår därför, vid normal drift och utan olyckshändelser eller 
självförvållade skador, all service samt res- och 
arbetskostnader. Brukaren skall alltid känna sig säker om att 
ha en funktionsklar och väl fungerande maskin. 

 

Uppsägningstid:       Senast 6 månader innan avtalstidens utgång 
 
 
 
Flyttningskostnader: Swetex kan även vara behjälplig vid förflyttning av maskin från 

ett objekt till ett annat, till en kostnad av 500:-/ tim inkl bil, släp, 

person och körsträcka. Om reparationen inte kan utföras på plats, 

skall maskinen/maskinerna insändas till Swetex verkstad, eller av 

Swetex anvisad verkstad. Dessa fraktkostnader skall betalas av 

Beställaren. 
 

 
Mervärdeskatt:         Gällande mervärdeskatt tillkommer 

 

Betalningsvillkor:    30 dagar netto

 

 

VI UTBILDAR 
 

Ingen maskin kan fungera bra om inte brukaren har 
en god kunskap om hur maskinen skall användas och 
underhållas på ett säkert och korrekt sätt. Därför ingår alltid 
e n gedigen utbildning av berörd personal. 

 

Angivna priser:        Leverantören förbehåller sig rätten att genom prishöjning justera 

dessa priser då lönestegringar och andra kostnader 

påtvingar detta. Eventuella prishöjningar träder i kraft vid nytt 

avtalsår. Vid reklamation av prishöjning inom 14 dagar från 

avgiftsfakturans datum äger beställaren rätt att häva avtalet med 

omedelbar verkan.

 

 

Tvist:                        Tvist angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall 

inte dras inför domstol utan avgöras av skiljemän enligt gällande 

svensk lag om skiljemän. 


