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Allmänna villkor (Uppdaterad 2021-11-18) 

Boier Bilverktyg AB 
Nedanför benämns Boier Bilverktyg AB (556231-9920) som antingen företaget, Boier Bilverktyg eller Boier. Alla 
dessa benämningar är för samma företag och aktiebolag. 
 
Ingen information om företag/kunder lämnas ut, utan är endast till så att Boier kan utföra sina tjänster. Endast om 
brott förekommer och polisen ansöker om detta enligt Sveriges rikes lagar lämnas information till annan part. E-
postkonversationer kan komma att sparas för kundens behov. 
 
För att våra tjänster ska kunna fungera måste du som ingår i ett avtal med oss lämna korrekta uppgifter. Dvs 
namn, eventuellt företagsnamn, organisationsnummer, adress, postnummer, postadress, mobilnummer samt e-
postadress. 
 
Hemsidan för Boier Bilverktyg AB och dess namn ägs och hanteras av dess verkställande direktör 

Köp, returer och reklamationer 
Enligt svensk lag ingår ångerrätt i 14 dagar vid köp på distans för privatperson.  
 
-Full returrätt på lagerförda varor inom 30 dagar. Med i returen ska följesedel, alt. fakturakopia medfölja! 
-Saknas detta utgår en returhanteringsavgift på 15%. 
-Varorna skall vara i obruten förpackning samt i säljbart skick. 
-För att retur skall godkännas skall den föregås av kontakt med oss innan varorna skickas. 
-Returer godkännes EJ på kampanjvaror, prisreducerade eller anskaffningsvaror. 
-Returfrakter betalas alltid av avsändaren. 
-Vid eventuell felleverans; kontakta oss och så sänder vi en retursedel. Även här skall följesedel, alternativt 
fakturakopia medfölja. 
 
-Reklamationsärenden skall föregås av en kontakt med oss gällande ärendet  
-Vid reklamationsärenden skall garantisedel skall alltid vara komplett ifylld och medpackas i returen. 
-Returfrakter betalas av avsändaren. Övriga leveransbestämmelser enligt FVU 05. 

VID RETURER UTAN DOKUMENTATION GÖRS INGEN ÅTGÄRD AV OSS. Returer efter 30 dagar godtages ej. 

Bilder & Text på hemsidan 
Alla bilder och text på www.boier.se / www.boierbilverktyg.se tillhör Boier Bilverktyg AB och är 
upphovsrättsskyddade. Text och Bilder får EJ KOPIERAS eller ANVÄNDAS utan vårt skriftliga tillstånd. Stor del 
av bilderna är från avtalsleverantörer till Boier, och flertalet bilder är skapade av personal hos Boier. För mer 
information om bilder på hemsidan kontakta oss direkt. 

Fakturering & Priser 
Fakturering sker dagligen och skickas som standard via e-post med 30 dagars betalningstid.  
30 dagar ges på varje faktura där påminnelse utgår efter 5 dagar från förfallodatum. 
Skulle denna faktura inte betalas in går ärendet vidare till Kronofogden och Inkasso samt att ränta läggs på enligt 
lag. Boier AB har även rätten att och stänga av kontot ifall fakturan inte betalas i tid. 
 
Alla priser på hemsidan är i svenska kronor (SEK) och är ex. moms. Vid vidareförsäljning av Boiers artiklar skall 
den av Boier satta prisbilden hållas i största möjliga mån. 

Leveranser 
Alla våra leveranser sker med Postnord från vårt lager på Värmdö enligt vår nettoprislista. Eventuella 
lossningskostnader betalas av köparen och debiteras i efterskott 
Tillhandahåller kunden ej kompletta uppgifter (adress, kontaktuppgifter osv.) kan leveranstiden bli längre än 
beräknat. 
Det kan även vara så att leveranstiden kan komma att bli längre pga. t.ex. sjukdom, semester eller andra externa 
opåverkbara händelser, 

http://www.boier.se/
http://www.boierbilverktyg.se/
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Boier Bilverktyg har då ingen skyldighet att ersätta eller bekosta alternativ frakt eller liknande. 
Ingen typ av ersättning erhålles för förseningar eller förlorat gods utanför Boier AB´s verksamhet. 

Tredje parts tillägg & program 
Vi på Boier tar inga ansvar för tredjeparts system som levereras oss, såsom ex. tillhandahållare 
av vårt interna affärssystem, vår webbtjänstleverantör, webbsideleverantör eller andra plattformar. 
Vi ansvarar inte för fel eller brister i dessa då vi inte utvecklar dem. 
Något skadestånd kan inte begäras ut om kundens hemsida eller www.boier.se skulle ligga nere. Dock är det vårt 
mål att vara online dygnet runt året om med en upptid på över 90%. 

GDPR – Lagring av information 
Boier Bilverktyg lagrar endast e-postadresser och tillhörande information som krävs för att genomföra vårt arbete. 
Vi lagrar även information för att fakturera våra kunder i vårt faktureringssystem. 
Vill du ta bort någon av denna information kan du vända dig till oss på mejladress info@boier.se med info om vad 
du vill ta bort för information, så ska vi se om det går och om vi får för de Svenska lagar och regler som styr 
bokföring och andra skattelagar. 
 
Information lagras så länge som du är kund hos Boier AB samt upp till 24 månader efter. 
 
Du har som kund rätt att be att få ut dina uppgifter 1 gång per år från oss. 
Vill du ha det flera gånger utgår en administrativ avgift på 450 kr ex.moms. 
 
För att få ut din information behöver du skicka brev till oss och märka kuvertet "GDPR Info". 
 
Skicka till: 
Boier AB 
Älvsbyvägen 13 
139 52 Värmdö 
Sverige 
 
Boier Bilverktyg AB lagrar endast information för att kunna genomföra våra tjänster på bästa möjliga sätt. 

Kontaktformulär (E-post) 
Boier Bilverktyg AB sparar mejladresser för att kunna genomföra sina åtaganden till kund. 
Vill du att vi tar bort dig ur vårt mejlsystem kan du kontakta oss på info@boier.se eller ringa 
till vår växel på 08-556 145 20. 
 
Vi rensar kontinuerligt våra mejlsystem för att hålla en hög säkerhet. 

Nyhetsbrev 
Vi på Boier använder oss av Mailchimp som nyhetsbrev där vi informerar våra kunder om kampanjer, 
erbjudanden, nyheter med mera. 
Dessa nyhetsbrev kan man självmant gå ur genom att klicka i botten att man inte vill ha fler. Då tas man 
automatiskt bort från listan. 
 
Du kan även kontakta oss på info@boier.se om du vill att vi manuellt ta bort er från nyhetsbrevet. 

Force majeure – Oförutsedda händelser 
Force majeure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att Boier Bilverktyg AB inte kan fullfölja sina 
åtaganden. I sådant fall friskrivs Boier från dessa åtaganden och projekt. 
Boier Bilverktyg kan INTE hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll och dessa innefattar: Stora 
strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning, leveransåtaganden i tider av krig, storm och andra 
naturkatastrofer, stora pandemier samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat 
levereras i tid eller att andra system inte fungerat som det ska. 

http://www.boier.se/
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