
    

    

Unigraphics förbehåller sig rätten att efterdebitera extra fraktkost-

nad utöver den fraktkostnad som tillkommer vid en beställning 

online och som är specificerad på orderbekräftelsen.  

Vid s k bomkörning skickas godset tillbaka till oss. Vi erbjuder då 

att skicka det till kund som står för alla kostnader, Bomkörningen 

debiteras. Kostnader som tillkommer i samband med leverans och 

som beror på ofullständiga uppgifter t ex felaktig adress, faktureras 

kund i efterhand.  

Vid svårighet att passa utkörningstid, finns möjlighet att välja  

leverans till närmaste paketombud. Vid leverans av order till fler  

än en mottagare debiteras 85 kr per försändelse + fraktkostnad.  

Möjlighet finns att använda eget fraktavtal om så önskas, meddela 

då detta vid ordertillfället. Vid svårigheter att passa utkörningstid 

finns möjlighet att välja leverans till närmaste paketombud.

Paket körs ut mellan kl. 7-17

LEVERANSVILLKOR & FRAKTER 2023
Leveransvillkor FCA Incoterms 2020 Övriga villkor enligt Allmänna 

leveransvillkor för stämpelfabrikation (ALSF 21) och Allmänna lever-

ansvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 20) Fraktvillkor Alla 

leveranser sker med PostNord eller Schenker, om inget annat har 

överenskommits.

Nedan översikt är aktuella fraktkostnader för standardpaket som 

skickas inom Sverige med PostNord Parcel, PostNord MyPack  

Collect, DB Schenker Parcel eller DB Schenker Parcel Ombud. 

Tilläggskostnader till nedan kan tillkomma för till exempel högre vikt 

än nedan angivet, men även för flera andra faktorer så som paketets 

längd, volym, avvikelser gällande avisering, ortstillägg, retur- och 

återtagsavgifter, lagerhyra, ny utkörning, felaktigt angivna post- 

nummer samt ytterligare avvikelser av olika slag.

REKLAMATION AV LEVERANS
Vi ansvarar inte för leveransskador uppkomna mellan vårt lager och 

kund. Om godset är transportskadat eller att det saknas del av  

leverans, skall detta anmälas direkt vid leveranstillfället och reklameras 

hos speditören.

LEVERANSTIDER
Generellt gäller för alla kundunika artiklar att leveranstiden beräknas 

från att vi har erhållit ett godkänt korrektur. Angivna leveranstider är 

våras normala leveranstider. Avvikelser från detta kan förekomma. 

Leveranstider anges i arbetsdagar. Ett mail som innehåller en länk till 

leveransinformation när försändelsen skickas från UniGraphics.  

Kund kan då följa och se status på sin leverans.

Vikt i kg

Pris 

•    -1

•   92 kr

•   1-3

•   183 kr

•   3-5 

•   205 kr

•    5-15

•   285 kr

•   15-35

•  344 kr 

Maxvikt i gram

Pris 

•    50 g

•    15 kr

•   100 g

•   27 kr

•   250 g 

•   49 kr

•    500 g

•   70 kr

Om möjligt används Brev vid leverans inom Sverige.  

Nedan översikt visar debitering för detta. Vid avvikelser av olika 

slag, kan olika tilläggskostnader tillkomma.


