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Servicepriser 1.1.2018 (i kraft tillsvidare)
(moms 0 %)

Hämtlager serviceavgift
Kundpriserna för produkter anskaffade i hämtlagren inkluderar en hämtlageravgift som inte är specificerad i fakturan.
Leveransavgift
a) Dagliga och periodiska leveranser
Vid användning av Säljarens standardtransportsystem debiteras de faktiska fraktkostnaderna
för varuleveransen i leveransavgift och minst 35 €/leverans om leveransen sker följande vardag:
-

-

En nedsatt leveransavgift 24 € gäller om leveransdagen flyttas över följande vardag så att inga beställningar levereras under följande vardag
Grova kablar vilka kräver mätning, ska beställas före klockan 14:30 och övriga produkter före
klo 16:00, för att beställningarna kan levereras följande vardag. Angående nedsatt leveransavgift
tilllämpas samma klockslag
En leverans kan innehålla flera samtidigt levererade beställningar till samma adress
Om leveransen består av tunga och skrymmande varor, till exempel kabeltrummor, stål-,
kabelskyddsrör-, betong- eller stolpprodukter eller kräver specialutrustning, debiteras leveransens
faktiska transportkostnader.

Vid användning av andra transportarrangemang, exempelvis direkta leveranser från varuleverantörer,
debiteras alla kostnader som leveransen orsakar.
b) Projektleveranser
Om Köparen så önskar, levererar Säljaren Köparens beställning som en helhet med en separat projektleveranslinje. Projektleverans är ett utmärkt alternativ i situationer där Köparens beställning består av en
leveranshelhet och leveransen bör vara komplett. Vid detta leveranssätt ansvarar Säljaren för att leveransen innehåller de produkter som Köparen har beställt. Produkterna är förpackade och märkta enligt
Köparens behov och beställningen levereras vid avtalad tidpunkt till avtalad plats. För denna leveranshelhet debiterar Säljaren, förutom en leveransavgift på 28 €, en separat projektleveransavgift på 40
€/leverans + 8 €/orderrad.
Specialtransporter
Om det leveranssätt som Köparen har beställt kräver specialutrustning för varans leverans eller lossning
ur bilen i stället för Säljarens normala distributionsutrustning, debiterar Säljaren 70 €/timme för användning av specialutrustning.
Beställningar utanför normal arbetstid
För nödleveranser som sker vardagar efter kl. 16.00 samt under veckoslut och på helgdagar debiterar vi
en leveransavgift på 150 € per leverans samt leveransens faktiska transportkostnader.
Övriga serviceavgifter
Avgift för beställningar på under 50 €: 5 €
Pappersfaktura: 5 €
Nätfaktura/E-postfaktura: 0 €
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Avgift för kabelmätning
För kablar som skall mätas och kapas debiteras en mätningsavgift enligt följande:
för kablar  16 mm2 11,00 € / avkapning
för kablar > 16 mm2 22,00 € / avkapning
Under den kalla årstiden bör tillräckligt tid reserveras för kabelmätningen.
Trummor, lastpallskragar och containrar
- enligt Säljarens separata prislista
Ändring av anskaffnings- och projektleveransers leveransdag
För ändring av leveransdag som sker i sista stund på kundens begäran debiterar vi för flakets
- hanteringskostnad 7 €/flak
- lagringskostnad 1 €/dygn/flak
Debiteringen gäller leveranser som är klara för sändning.
Debiteringen träder i kraft efter en veckas lagring.
Returneringar
Returneringen bör ske inom 30 dagar efter varans leverans. Varan som returneras bör vara felfri och hel
och i sin ursprungliga leveransförpackning.
I annat fall tas inte varan emot eller krediteras.
Returförsändelsen bör innehålla en returanmälan gjord av Säljaren.
Om returneringen inte beror på Säljarens fel, krediteras Köparen det fakturerade beloppet minskat med
minst 30 procent samt frakt- och förpackningskostnader.
För returneringar debiteras en hanteringsavgift på 30 € per returnering.
Returneringen bör ske till det lager från vilket varan har skickats.
Returnering av kabeltrummor
För hela och reparerbara kabeltrummor som Säljaren har debiterat och som returneras till Säljarens
centrallager (Varastokatu 9, Hyvinge) krediterar Säljaren 60 procent av trummans aktuella försäljningspris. Den som returnerar betalar frakten. Alternativt kan du begära Rexel att ordna transport på
den address du anger, varigenom Rexel betalar frakten och krediterar 40%. Returen görs enligt
Säljarens anvisningar för returnering av kabeltrummor. Returneringsanvisningarna finns på vår hemsida
på adressen www.rexel.fi.
För främmande eller oreparerbara kabeltrummor debiterar vid 100 € per trumma i destruktionsavgift.
Förpackningar
Priserna inkluderar endast fabrikernas standardförpackningar. Övriga eventuella kostnader för varans
förpackning eller skydd debiteras separat. Debiteringen är minst 4 €. Köparen ansvarar för förpackningsmaterialets förstöring.
Servicelager och projektpackavdelning
För arbete utfört i servicelagren och projektpackavdelningen debiteras separata avgifter som finns i den
bilagda prislistan. En noggrannare prislista finns att få av er kontaktperson hos Rexel. Prislistan är i
kraft tillsvidare.
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Grundprislista för servicelager och projektpackavdelningen 1.7.2017
Grundprislista
7/2017

SSTL

€ /moms 0%

Enhet

Kommentar

Arbetsrapporteringsapplikation som separat verktyg
Eta bl eri ngs a vgi ft

40

per pers on

Servi cea vgi ft

20

må n/pers . Arbets ti mma r, km-ers ä ttni nga r och da gtra kta menten (el ektroni s k
bokföri ng och fa ktureri ng)

Rexel VAN
Rexel VAN s ervi cea vgi ft, 12 må na ders kontra kt

290

må n

Kompl etteri ng 1 x v. (i nkl . Rexel grä ns s ni tt s a mt produkt och a rbets ra pp.)

Rexel VAN s ervi cea vgi ft, 24 må na ders kontra kt

250

må n

Kompl etteri ng 1 x v. (i nkl . Rexel grä ns s ni tt s a mt produkt och a rbets ra pp.)

Rexel VAN s ervi cea vgi ft, 36 må na ders kontra kt

220

må n

Kompl etteri ng 1 x v. (i nkl . Rexel grä ns s ni tt s a mt produkt och a rbets ra pp.)

Rexel VAN s ervi cea vgi ft, 48 må na ders kontra kt

200

må n

Kompl etteri ng 1 x v. (i nkl . Rexel grä ns s ni tt s a mt produkt och a rbets ra pp.)

Fra kta vgi ft

35

l evera ns

Levera ns ti l l en a nna n pl a ts s om Rexel s buti k

Rexel VAN ka pi ta l kos tna d

50

må n

Rexel ä ger produktl a gret

Må na ds a vgi ft a v PDA

70

må n

100

må n

35

l evera ns

14

per KIT

NonStop Ons i te s ervi cea vgi ft

295

må n

(i nkl . Rexel grä ns s ni tt produktra pporteri ng)

NonStop Ons i te s ervi cea vgi ft. Kunden ä ger l a grets produkter

270

må n

(i nkl . Rexel grä ns s ni tt produktra pporteri ng)

NonStop Pri va te s ervi cea vgi ft

140

må n

(i nkl . Rexel grä ns s ni tt produktra pporteri ng)

NonStop Pri va te pa l vel uma ks u. Kunden ä ger l a gres t produkter

100

må n

(i nkl . Rexel grä ns s ni tt produktra pporteri ng)

NonStop-s kå p

50

må n

(i nkl . Rexel grä ns s ni tt produktra pporteri ng)

Arbers ti ds ra pporteri ng, eta bl eri ngs a vgi ft

100

gå ng

(enda s t i l a ger dä r Rexel mobi l a pp i bruk)

Arbets ti ds ra pporteri ng, må na ds a vgi ft

20

må n/pers . (enda s t i l a ger dä r Rexel mobi l a pp i bruk)

Må na ds a vgi ft a v PDA

70

må n

Zon 1: 0-50 km

150

l evera ns

Zon 2: 51 - 200 km

250

l evera ns

Zon 3: > 200 km

450

l evera ns

Rexel STORMFIT
Rexel STORMFIT s ervi cea vgi ft
Rexel YyperRipeä
Speci a l gjord s na bbl evera ns ti l l kundens a rbets fä l t

Enda s t ti l l a vta l a de orter

Ackurat leverans
KIT a vgi ft per l ä genhet
Service i eget lager

Fraktkostnader för transport av en container till/från byggplatsen ( per enkel riktning)

Transporter
35

l evera ns

Rexel s norma l vi l l kor

Speci a l tra ns porta vgi ft

Ruttra ns port
99992299

70

h

Tunga , l å nga s peci a l va ror

Sna bbl evera ns

99992026

150

Verkl i ga kos tna der

Returneringar
Returneri nga r - ka bel trummor

Rexel s norma l vi l l kor ( s ervi cepi rs er + l evera ns vi l l kor)

Returneri nga r - fl a k

Rexel s norma l vi l l kor ( s ervi cepi rs er + l evera ns vi l l kor)

Returneri nga r - övri gt

Verkl i ga kos tna der a vdra s frå n kredi teri ngen

Val av produktsortiment
Va l a v produkts orti ment

99992513

50

pers /h

Ens ki l da kundka ta l oger i webs hopen (E-Shop)

99992513

150

gå ng

99992513

50

pers /h

ADB s krä dda rs ydda a rbeten

La gerf. ä ndri nga r, order, i nventeri ng, mä rkni ng, a rbets kos tna d

Produkts orti mentet uppgjort i s a ma rbete med förs ä l ja re och kund

ADB
Arbets kos tna d
Lagerföring
La gerföri ng

99992604

60

pers /h

La gerconta i ner 6 m

99992653

200

må na d

99992604

50

h

Ti mdebi teri ng för projektförpa ckni ng
Extra service
Övri ga kos tna der

enl i gt kos tna der

Skra dda rs ydda a rbeten /s a mma ns ä ttni ngs a rbeten i projektförp.

