
Tillämplighet Bestämmelserna är avsedda att tillämpas vid leverans av pimpsten, 
pimpstenssubstrat, lera och andra jordtillsatser, marktegel samt 
prefabricerade produkter i tegel. Av order/orderbekräftelse skall framgå 
vilken leveransklausul som gäller för leveransen.
Alla produkter i vårt sortiment finns inte tillgängligt på alla våra 
produktionsplatser. Även beställningstiden kan variera mellan olika 
produkter. Kontakta oss för mer information kring tillgängliga produkter och 
beställningstid.

Anbud och beställning ABM 07 punkt 3 gäller med följande tillägg. Vid beställning skall materialet 
specificeras enligt Bara Mineralers produktbenämning.

Mottagningskontroll ABM 07 punkt 18 gäller med följande tillägg. 
Om parterna överenskommer om särskild kontroll av odlingssubstrat skall 
följande gälla: Analys skall ske vid ackrediterat laboratorium som parterna 
enas om. Prov skall analyseras snarast och protokoll däröver skall delges 
båda parter.

Reklamation ABM 07 punkt 19 gäller med följande tillägg: Vid fel skall säljaren omgående 
underrättas muntligen med efterföljande skriftlig bekräftelse.

Återtag av produkter Med undantag av marktegel återtas inga produkter. Marktegel kan återtas om 
köparen på egen bekostnad skickar tillbaka varan till den tillverkande/avsändande 
fabriken. Varan skall vara packad på hela obrutna pallar och emballaget ska vara 
oskadat. I dessa fall krediteras kunden 75% av varuvärdet.

Annullering av order/
hävning av köp

Vid annullerat order/hävning av köp på orderbekräftad order av produkt som 
endast tillverkas eller köps in på kundbeställning, debiteras köparen den kostnad 
som uppkommit för Bara Mineralers inköp, tillverkning eller påbörjad tillverkning.

Transport Alla leveranser sker enligt på orderbekräftelse angivet leveranssätt. Frakt 
beräknas på full framkomlighet och köparen ansvarar för att väg och 
lossningsplats är hårdgjorda/körbara ytor. Väntetider för transportör att starta och 
genomföra lossning debiteras kund. Debiteringen är beroende av transportör 
och fordonstyp.  För mer information om specifik transportör och fordonstyp, 
kontakta Bara Mineraler.
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Tillämpliga bestämmelser för Bara Mineraler AB för leverans av Bara Mineralers sortiment. För leveransen gäller Allmänna 

bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07 samt Leveransklausuler för byggbranschen 2008 

med de ändringar och tillägg som framgår av dessa tillägg samt de tillägg och förtydliganden nedan. Både ABM 07 och 

Leveransklausuler finns för nedladdning eller beställning från Sveriges byggindustrier. 

För privatpersoner, se försäljnings- och leveransvillkor för privatpersoner.
 



Pallar Pallar tas ej i retur, med undantag av specialpallar för leverans av 
prefabricerade produkter i tegel.

Priser Priser för marktegel, och produkter packade i småsäck, baseras på hela 
pallar. Vid delning av pall debiteras en delningsavgift/ avgift bruten pall. 
Priser för frakter tolkas som en uppskattning i offerten, det är 
leveransdagens pris och villkor gäller.

Tegel- Färg- och 
måttvariationer

Tegel är ett grovkeramiskt naturmaterial och det förekommer naturliga 
färg- och måttvariationer i slutprodukten som kan skilja sig från bilder på 
hemsidan och i broschyrer samt på lämnade prover och provtavlor. Ringa 
färgskiftningar och måttavvikelser utgör inget fel på produkten och utgör 
inte grund för reklamation. För toleranser av mått, se var produkts respektive 
produktinformation på Bara Mineralers hemsida.

Marktegel - Spill Normalt spill vid läggning av samtliga marktegel är uppskattningsvis 5%.
Vid beställning av marktegel är det upp till köparen att informera om vilken 
spillprocent som ska beräknas. Anges ingen spillprocent av köparen tar Bara 
Mineraler inte hänsyn till något spill i offerten. Bara Mineraler 
rekommenderar att köparen beräknar med en spillprocent på 5%.

Pimpsten och 
odlingssubstrat

Under vintertid i perioder med ihållande minusgrader kan pimpsten och 
odlingssubstrat frysa och bli svårt att hantera för produktion, transport och vid 
utläggning av substratet. Bara Mineraler samråder i sådana fall med kunden om 
lämplig senare leveranstid. Senarelagd leveranstid än önskad, enligt samråd, 
utgör inte grund för kunden att åberopa vite för leveransförsening. Önskar 
kunden leverans trots avrådan, sker detta på kundens egen risk för de kostnader 
detta kan medföra för kunden.

Force Majeure Bara Mineraler har rätt till en förlängning av leveranstider vid händelse av 
funktions- och driftsstörningar som kan bero på brist på gas, strejker, störningar i 
leveranskedjor, krig, naturkatastrofer, epidemier, pandemier och andra händelser 
som Bara Mineraler inte själv kan påverka.
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