
Priserna gäller per januari 2019 och är angivna exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt tryckfel.
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Leveransbestämmelser för 
Ahlsell Sverige AB, elprodukter

Returer
Varje retur ska föregås av en överenskommelse med Ahlsell. 
Köparen får då ett returnummer. 

Regler för returer:
– Varan ska vara köpt hos Ahlsell och köparen ska kunna lämna 

uppgift om faktura- eller följesedelnummer.
– Varan ska vara oanvänd och ligga i oskadat originalemballage
– Varan ska vara förpackad på ett sådant sätt att transportskador 

förhindras
– Returer med värde under 500 kr eller som görs mer än sex 

månader efter leverans godkänns inte
– En avgift tas ut med en fast kostnad av 250 kr per retur samt 

ett returavdrag som är 20 %.
– För hantering och rengöring av returnerade varor som är  

osorterade och saknar specifikation eller som är
   smutsiga debiteras särskild avgift.
– Retur av anskaffningsprodukter måste först accepteras av 

fabrikant. Om fabrikanten godkänner returen 
   tillkommer utöver ovan nämnda avdrag, de kostnader som 

denne debiterar.
– En avgift på 500 kr tas ut för återsändning eller skrotning av  

ej godkänd retur

Expeditionsavgift/Småorderavgift
För varje order till ett värde understigande 500 kr netto exkl. 
moms debiteras en expeditionsavgift av 100 kr. Denna avgift  
tas inte ut på butiksorder.

Priser, valuta- och råvaruklausul
Angivna priser i prislistan gäller exklusive mervärdeskatt och  
är baserade på prislistedagens valuta- och råvarunoteringar.  
Vid ändring av nuvarande växelkurser och råvarunoteringar för-
behåller vi oss rätten att göra motsvarande justeringar av priset.

Art.nr Pris

Stålcontainer  1016 1217:- 

Pallcontainer 1024V   243:-

EUR-pall 1057    110:-

Pallkrage av trä 1065V     86:-

Halvpall av trä 1156V     49:50

Pallkrage för halvpall 1164V     49:50

Lock till elverksbox 1067E   195:50

Kabeltrummor            Se separat avsnitt nedan

1.  Allmänna leveransbestämmelser

Ahlsell tillämpar nedanstående allmänna leveransbestämmelser 
med de ändringar och tillägg som anges i avsnitt 2. 

Leveransbestämmelserna finns att ladda ned på ahlsell.se
Vid anskaffning av vara som inte är katalogförd kan annan  
leveransbestämmelse gälla. 
I prislista El anges med en kod vid artikelnumret vilken  
bestämmelse som är tillämpbar:
J =  ALEM 09 gäller
N  = ALEM 09 gäller, men varan har inte förlängd ansvars  
  tid enligt punkt 38, 2:a stycket.
A  = Annat villkor gäller

2. Ändringar och kompletteringar till de      
 allmänna leveransbestämmelserna

Emballage
I prislistan angivna priser gäller inklusive sedvanligt emballage 
av engångsnatur. Övrigt emballage eller lastbärare debiteras 
enligt nedanstående lista och krediteras vid retur. Kreditering 
förutsätter att emballaget eller lastbäraren är i felfritt skick vid 
returen. Vid retur av EUR-pall, pall- och halvpall, samt pallkragar, 
tillämpas ett returavdrag om 20 %.

 

Elmateriel ALEM 09

Kabel NL 09 samt KL 10

Elektriska hushållsapparater/försäljning till återförsäljare ALH 2005

Elektriska hushållsapparater/försäljning till före-
tag inom bygg- och anläggningsbranscherna

EHL Bygg 2007

Verktyg, redskap, kläder och skyddsutrustning NL 09

IT-produkter, mjukvara och tillhörande tjänster Avtal 90

Frakt

Inom Sverige,  
lagerförda varor

CIP Incoterms 2010 
Fraktfritt inklusive 
försäkring

Inom Sverige,  
anskaffningsprodukter

EXW Incoterms 2010 Från fabrik

Expressorder EXW Incoterms 2010 Från fabrik

Export EXW Incoterms 2010 Från fabrik



Betalningsvillkor
30 dagar från fakturadatum. Om betalning inte erlägges i rätt 
tid utgår dröjsmålsränta med 13 % över Riksbankens gällande 
referensränta, samt lagreglerade avgifter.

Reklamationer
Korrekt ifylld Reklamationsblankett ska alltid medfölja varan 
innan reklamation behandlas. Blanketten kan laddas ned på 
ahlsell.se.

Miljö och Kvalitet
Ahlsell logistikcenter är certifierade enligt ISO 9002 och  
ISO 14001.

På produkter som omfattas av miljöavgifter för förbrukade  
elprodukter är avgifterna inbakade i priset. Ahlsell är anslutna  
till El-Kretsen AB och till REPA.

3. Debitering och återköp av 
 Kabeltrummor

Debitering av svenska kabeltrummor
För högspänningskabel, mellanspänningskabel (12–36kV) och 
kabel av typ N1XV–N1XE (1kV) debiteras alltid kabeltrumman 
separat, oavsett leveranslängd.

För övrig kabel och ledning gäller att angivna nettopriser inklu-
derar kostnad för emballage och kabeltrummor vid leverans i 
standardlängder. Vid kortare längd än standardlängd debiteras 
erforderlig trumma enligt nedanstående prislista. 

Återköp av svenska kabeltrummor
a)  Svenska kabeltillverkare återköper svenska kabeltrummor 

med firmanamn. Återköpspriset bestäms av kabeltrummans 
skick. Engångstrummor av plywood återköps ej.
–  Trumman felfri (endast mutterdragning erfordras, byte 

namnskylt): 100 % returpris
–  Endast smärre fel, t.ex. en kantbit borta, en krossad  

kärnvirkesbit, en bult saknas: 80 % returpris
–  Fler fel, t.ex. två kantbitar borta i gavlarna, två à tre  

krossade kärnvirkesbitar, två bultar borta: 60 % returpris
På stora kabeltrummor kan något större fel tolereras.

Trummor med nedanstående anmärkningar kasseras:
–  Trumgavlar/gavelkanter är bräckta
–  Ej svensk standard
– Nermålade, oljiga eller kletiga
–  Vassa eller hårda föremål i trumkärnan
–  Centrumhål eller nav är skadade eller deformerade

För kasserade trummor debiteras en destruktionsavgift:

K6–9: 96 kr/st K10–14: 216 kr/st K16–20: 540 kr/st

K22–24: 696 kr/st K26–30: 1296 kr/st

b)  Ahlsell återköper felfria svenska kabeltrummor till 80 %  
returpris. Se tabellen nedan. 

Artikelnummer Ahlsell  
Artikelnummer Trumma Debiteringspris Returpris Verklig vikt kg Volymvikt  

20 kg/m3

100 % Ahlsell Returpris 80 %    60 %
kr/st kr/st kr/st kr/st

0199505 2104 K5 136 0 0 0 9,5 18
0199506 2154 K6 162 105 84 63 12 33
0199507 2204 K7 210 136 109 82 20 56
0199508 2254 K8 268 187 150 112 25 73
0199509 2304 K9 348 243 194 146 34 100
0199510 2354 K10 508 356 285 214 46 141
0199511 2404 K11 582 407 326 244 55 182
0199512 2454 K12 980 686 549 411 90 278
0199514 2504 K14 1174 857 685 514 115 378
0199516 2554 K16 1797 1312 1050 787 195 509
0199518 2604 K18 2205 1610 1288 966 230 644
0199520 2654 K20 3019 2205 1764 1323 340 931
0199522 2704 K22 3918 2861 2289 1716 410 1127
0199524 2754 K24 4572 3429 2743 2057 450 1358
0199526 5756 K26 10122 7692 6153 4615 900 1922
0199528 2758V K28 11755 8937 7149 5362 1180 3445
0199530 2760 K30 13226 10058 8064 6035 1500 3186

Debitering av utländska kabeltrummor:

A6–9: 80 kr/st A10–14: 180 kr/st A16–20: 450 kr/st A22–24: 580 kr/st

Kreditering
När trummorna kontrollerats utbetalas återköpsvärdet direkt 
till avsändaren.



Anvisningar för returer av 
kabeltrummor

Noteringar på fraktsedeln
Avsändaren utfärdar fraktsedel på vanligt sätt. Returreferens 
anges om så önskas.

Antalet trummor per storlek specificeras på fraktsedeln t ex. 
8 stycken K9, 7 stycken K14. Vikt noteras på fraktsedeln enligt 
separat vikt och volymlista. Endera av följande principer skall 
tillämpas:

1.  Trummans verkliga vikt. Gäller för hela vagnslaster järnväg.
2.  Trummans volymvikt. Som regel gäller att trummor som 

sänds som fraktstyckegods fraktberäknas på grundval av  
volymen om de väger mindre än av fraktföretagen före-
skrivna volymviktsgränser. Fn gäller ovan angivna antal där 
volymviktsgränsen är 200 kg/m3. Ordet ”Volymvikt” skall 
noteras i viktkolumnen.

Adressering av returtransporter
Fraktstyckegods. På varje trumma skall framgå vem som  
är avsändare (identisk med frakthandlingens avsändare).  
Vagnslaster. Vid retur av hela vagnslaster från en och samma  
avsändare erfordras ej avsändaruppgift på varje trumma.  
Mottagaradress erfordras ej på returtrumma.

Fraktbetalning – bil och järnväg
Fraktbetalning erläggs på avsändningsorten. För fraktstycke-
gods noteras på fraktsedeln under betalningsföreskrift ”fritt 
jämte hemforsling”. Hel järnvägsvagn endast ordet ”fritt”.

Returanmärkning
Om vår mottagningskontroll meddelar anmärkning mot  
returen, exempelvis felaktigt antal eller skadade trummor  
regleras detta genom avisering resp. avdrag vid utbetalning. 
Värdet av skadade trummor reduceras mot reparations-
kostnaden.

Adresser för retur av tomtrummor
Nexans – IKO Sweden AB, Kabelvägen 514 81 Grimsås.  
För leverans av trummor till Grimsås ska bokning av loss- 
ningstid göras på telefon 0325-80 000.

Nexans – Kabelkunder kan även returnera begagnade  
kabeltrummor till Norrköpings Handelsagenturer AB med  
vilka ett samarbetsavtal finns. Alholmsgatan/Slottshagen,  
603 63 Norrköping. Tfn 011-16 39 90.

Nkt cables AB, DSK Emballage AB, Källviksvägen 19,  
791 29 Falun

Draka Kabel, Svenssons Wire & Cable Packaging A, 
Tuvegatan 571 41 Nässjö. Tfn 0346-569 00


