Klimatsmarta belysningslösningar
med garanterad avkastning

Energisystems leveransbestämmelser
Betalningsvillkor
Faktura 30 dagar. Fakturor med kortare betalningstid betalas
på 30 dagar. Vidare accepteras inga påminnelseavgifter eller
dröjsmålsränta under denna tid.
Ordererkännande
Vid beställning svarar säljaren med ordererkännande till
mejladress info@energisystem.se Tillkommande kostnader
utöver de som anges i ordererkännandet accepteras inte.
På ordererkännandet ska totalkostnad inklusive eventuell
miljöavgift och leveransvillkor ingå samt leveranstid och
fraktbolag. Expeditionsavgifter, faktureringsavgift och
liknande dolda avgifter accepteras inte.

Fakturering
Faktura får inte ställas innan korrekt vara är levererad eller
tjänst är till fullo utförd. Fakturor skickas till
info@energisystem.se alternativt till faktureringsadressen
och ska innehålla följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Fakturadatum
Fakturanummer
Säljarens momsregistreringsnummer
Säljarens namn, adress, telnr och mejladress
Energisystems faktureringsadress:
Energisystem AB, Riksvägen 22, 611 70 Jönåker
Varornas eller tjänsternas omfattning och art.
Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes el.
slutfördes
Beskattningsunderlaget för varje skattesats eller
undantag, enhetspriset exklusive moms samt en
eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i
enhetspriset.
Den aktuella skattesatsen.
Vilken moms som ska betalas om det inte är en momsfri
försäljning.
Energisystems referens eller önskemål om märkning.
Energisystems kundnummer hos säljaren.

Sändningsnummer
Vid leverans mejlas fraktbolagets sändningsnummer till info@
energisystem.se

•

Försening och vite
Om säljaren finner det sannolikt att avtalad leveranstid inte
kan hållas skall säljaren utan dröjsmål skriftligen meddela
Energisystem på info@energisystem.se samt ange orsakerna
till förseningen och den tidpunkt då leverans beräknas ske.

•
•

Avlämnas inte varan i rätt tid har Energisystem rätt till vite.
Vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 2 % av värdet av den del av varan som till
följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall
vitet i sin helhet inte överstiga 20 % av sagda värde.

Om fakturan strider mot någon av punkterna ovan eller den
överenskommelse som gjorts mellan Energisystem och
säljare gäller kredittid 30 dagar från och med att
felaktigheten korrigerats och Energisystem fått en korrekt
faktura.

Energisystem har rätt att, utan tillkommande kostnad, häva
köpet om förseningen är av sådan grad att den stör verksamheten, enskild affär eller om behovet upphör på grund av
förseningen.

Energisystem AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker
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