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Leveransbestämmelser

Ahlsell Kyl följer leveransbestämmelserna i NL09 och KYLA 12 med följande tillägg:

Expeditionsavgift:

Vid leverans av order underskridande 700 kronor nettovärde, tillämpas en expeditionsavgift av 70 kronor.

Returavdrag:

Varje retur av varor måste föregås av en överenskommelse mellan oss och kunden.

Varor som returneras till oss förutsätts vara i samma skick som då de mottogs från oss. Blanketten ”Leveransanmärkning” skall alltid 
användas.

l det fallet att returen föranletts av fel som vi är ansvariga för, krediteras kunden fakturerat belopp utan avdrag.

l övriga fall sker krediteringen till vid mottagande av returen gällande dagspris eller till de fakturerade priserna, om dessa var lägre än 
dagspriserna minus returavdrag om 35% samt eventuell returfrakt.

Om vid överenskommelsen om retur köparen kan uppge faktura - eller följesedelsnummer och leveransdatum blir returavdraget 20% 
samt eventuell frakt.

Reklamationer:

Vid fakturering av avhjälpt fel beträffande enhetsaggregat och av leverantören prefabricerade enheter gäller utöver tillägget till punkt 
25 och 27 i NL09 följande: Före åtgärd skall överenskommelse träffas med ansvarig säljare.

Vid ofullständigt ifylld ”Leveransanmärkningblankett” godkänns ej garantianspråk. Max timkostnadsdebitering 400:- per timme. 
Se gällande timtid för respektiver åtgärd. Max milkostnad för bil 40:- per mil och max körsträcka 10 mil.

Skaderetur ska vara oss tillhanda senast 2 månader efter att skadan upptäckts.

Enhetsaggregat av typen fönsteraggregat, portabla och avfuktare etc, gäller 2-års materialgaranti. 

Prisändringar: 

Ahlsell Kyl förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering, i fall då dessa baseras på valutaförändringar.

Igångkörningsprotokoll:

För att garantivillkoren för enhetsaggregat och prefabricerade kompressoraggregat skall gälla måste Ahlsell Kyls igångkörnings-
protokoll fyllas i och sändas till oss 2 veckor efter igångkörning.

För Clint aggregat sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. 
En förutsättning för att kunna åberopa leverantörens ansvar vid fel är ett korrekt ifyllt Igångkörningsprotokoll som visar att 
anläggningen/aggregatet är korrekt driftsatt. 

Igångkörningsprotokoll granskas vid den eventuell reklamation och ligger till grund för bedömningen av ansvarsfrågan.

För Clint, HiRef och Alvin skall årlig service och underhåll utföras på ett dokumenterat sätt.

Splittaggregat, datakylaggregat och utomhusaggregat (sk condensing units):

Beträffande Hitachi-, Innova-, KCC-, J&E Hall-, Silensys-, Clint-, HiRef-, Montair- med flera produkter och aggregat, som inte är 
enhetsaggregat, gäller 2 års materialgaranti.

Köldmedium:

Återtagningsavgiften för HFC köldmedium är fr o m 090201 29,20:- och tills vidare.

VVS, El och Verktyg

Observera att ev prisförändringar på VVS-, El- och Verktygsmaterial följer resp branschpraxis.
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Max timtid för ingrepp eller åtgärd på enhetsaggregat eller prefabricerad enhet enligt definition i KYLA-12

Mekaniska komponenter

Åtgärd/komponent Tim

Luftberörda batterier

Helhermetisk- och scrollkompressor i 1 
krets

4

Helhermetisk- och scrollkompressor, semi-
kompressor 2 till 25hk, mer än 1 krets

6

Semihermetisk kompressor, 30 till 60hk 8

Semihermetisk kompressor, 70 till 150hk 10

Kompressorbyte

Helhermetiska- och scrollkompressorer, 
semihermetiska kompressor 2 till 25hk

3

Semihermetisk kompressor 30 till 50hk 4

Semihermetisk kompressor 70 till 150hk 5

Kompressorbyte inkl montering sugfilter med byte 
av insats

Helhermetiska- och scrollkompressorer, 
semihermetiska kompressor 2 till 25hk

6

Semihermetisk kompressor, 30 till 50hk 15

Semihermetisk kompressor, 70 till 150hk 18

Plattvärmeväxlare

Helhermetiska- och scrollaggregat 3,5

Semihermetiskaggregat 5

Tubpanneväxlare

2 kretsar 18

3 kretsar 20

4 kretsar 22

Åtgärd/komponent Tim

Övrigt

Synglas, indikator 1

Ackumulatortank 3

Termostatisk expansionsventil 1,5

Expansionskärl 0,5

Befuktare 1,5

Tank eller vätskeavskiljare 2

Manometer 1

Smältplugg 0,5

Ljuddämpare, vibrationsdämpare 2

Oljeavskiljare 2

Backventil 1,5

Tryckstyrd ventil 1

Remskiva (fläkt) + rem 1

Pump 1,5

Torkfilter 0,3

Säkerhetsventil 1,5

Vacuumsugning, läckagetest + 
köldmediefyllning (1 krets)

Helhermetiska- och scrollkompressorer, 
semihermetiska kompressor 2 till 25hk

2,5

Semihermetisk kompressor, 30 till 60hk 3,5

Semihermetisk kompressor, 70 till 150hk 4,5




