
 Allmänna leveransbestämmelser 2021
Gäller från 2021-10-01

Leverans av produkter ingående i Rexels ordinarie sortiment sker 
primärt enligt Rexels leveransbestämmelser, sekundärt enligt 
ALEM 09 om inget annat anges. Eventuella undantag från ALEM 
09 ska framkomma på orderbekräftelsen. 

(J) = ALEM 09 gäller 
(N) = ALEM 09 Artikeln är undantagen för den förlängda 
 ansvars tiden, § 38 andra stycket
(A) = Annan leveransbestämmelse gäller. Övriga produkter  
som  anskaffas för kunds önskemål sker enligt tillverkarens 
leverans villkor.

Elmateriel 
ALEM 09

Kabel
NL17 samt KL20

Konsumentprodukter
Elektriska hushålls apparater tillämpas vid försäljning till  åter- 
 försäljare ALH 2019. Elektriska hushålls apparater tillämpas vid 
försäljning till bygg- och anläggningsbranschen EHL Bygg 2007.
   
Verktyg, redskap, kläder och skyddsutrustning
NL17

IT-produkter, mjukvara och tillhörande tjänster
Avtal 90

Frakt
Sverige: CIP (kundens destinationsadress) Incoterms 2020.
Frakt, avgifter för hantering av platskrävande gods och 
 eventuella  kranbilskostnader debiteras köparen. För ej lager -
förda varor  debiteras köparen alltid frakt och even tuella  avgifter 
om sådana tas ut av  leverantör och om inte annat avtalats, dock 
minst 150 kr. Export: FCA (Distributionscenter) Incoterms 2020.

Expressorder
Vid expressorder används snabbast möjliga transportsätt, 
 ordern  behandlas omgående. Kunden debiteras frakt och order-
kostnader.

Emballage
Köparen debiteras alltid kabeltrummor om leverantören 
 debiterar dessa separat. Oskadade kabeltrummor återköpes av 
kabelleverantören mot särskilda återköpspriser enligt Rexels 
prislista. Av Rexel levererade EUR-pallar och pallkragar debiteras 
till  gällande dagspris och återtages av Rexel mot kreditering 
till samma belopp. Som alternativ tar Rexel motsvarande antal 
levererade pallar och kragar i utbyte vid leveranstillfället.

Småorderavgift
För varje order till ett värde understigande 500 kr netto 
 exklusive moms debiteras en avgift av 150 kr. Denna avgift 
 uttages inte på butiksorder.

Betalningsvillkor
30 dagar från fakturadatum. Priserna gäller netto exklusive 
mervärdes skatt. Dröjsmålsränta utgår efter förfallodag med 2 % 
per månad, samt lagreglerade avgifter.

Fakturaavgift
För pappersfaktura tar vi ut en avgift på 49 kr. För PDF- faktura 
via e-post eller via EDI utgår ingen avgift.

Pris
Om ej annat avtalats, gäller leveransdagens pris, se ALEM  
punkt 55.

Valuta- och råvaruklausul
Priserna är baserade på idag gällande valuta och råvaru-
noteringar. Vid ändring av nuvarande växelkurser och råvaru-
noteringar  förbehåller vi oss rätten att justera motsvarande på 
våra priser. Vid ändring av  statliga pålagor och avgifter för-
behåller vi oss rätten att göra  erforderliga justeringar.

Miljöavgift
Miljöavgift ingår enligt lag i våra priser. Vi är medlem i REPA, 
 El Kretsen och FTI. Se www.repa.se, www.el kretsen.se samt  
www.ftiab.se.

Returer
Returnerad vara ska vara godkänd av säljaren och kunden an-
svarar för att meddela säljaren order- eller fakturanummer, antal 
kolli och vikt. Efter överenskommelse mellan kunden och säljaren 
anger säljaren ett retur ordernummer som på ett tydligt sätt 
noteras på samtliga kollin utan att märkning sker direkt på varan. 

Returnerad vara ska återsändas oanvänd, i nyskick, i obruten 
förpackning och i oskadat originalemballage. Packning ska göras 
på sådant sätt att transportskador förhindras. 

Lagerförda varor krediteras först efter det att Rexel utfört kvali-
tets kontroll och godkänt retur av varan. Varor som ej tas i retur:

– Material inköpt för mer än sex månader sedan.
– Material i bruten förpackning.
– Kartonger med bruten plombering.
– Varor som utgått ur standardsortimentet.
– Unika kabellängder anpassade till kund.
– Material i skadat emballage eller utan emballage.
– Ordervärde under 500 kr godkänns ej, undantaget material 

inköpt och returnerat i butik.
– Vid ej godkänd retur kan köparen få varan i returnerad, eller 

 önska få varan skrotad. För denna tjänst debiteras köparen 
500 kr i  hanteringskostnad.

Lagerlagda varor som returneras och som inte avser felaktigt 
gods  debiteras med 20 % returavdrag samt en returavgift på  
195                           kr. Retur avdrag och  returavgift undantas varor som är 
 inköpta samt återlämnade i butik.  

Varor som inte är lagerlagda på Rexels lager och som anskaffats 
på kunds begäran krediteras efter godkännande av leverantör. 
Kredit till kund utfärdas efter det att leverantören godkänt och 
krediterat varan.  Returavdrag på 20 % tas ut utöver de  kostnader 
som leverantören  debiterar. Därtill tillkommer faktisk frakt-
hanteringskostnad, dock minst 150 kr. 

Returer som sker pga fel på varan regleras först efter det att 
 leverantören gett sitt utlåtande.

Synliga transportskador ska anmälas direkt till transportören i 
 samband med mottagandet av godset.

Kundorder till butik
Kundorder som beställs till butik för avhämtning av kund 
förvaras i tre (3) månader, därefter skrotas varan utan rätt till 
ersättning och utan föregående avisering.

Allmänna villkor



Tillvägagångssätt – noteringar på fraktsedeln
Avsändaren utfärdar fraktsedel, returreferens på fraktsedeln 
anges om så önskas. Antalet trummor per storlek specificeras på 
frakt sedeln t ex ”8 st K 9, 7 st K 14”. Vikt noteras på fraktsedeln 
enligt tabell.

Endera av följande principer ska tillämpas:

• Trummans verkliga vikt. Gäller hela vagnslaster på järnväg.
• Trummans volymvikt. Som regel gäller att trummor som sänds 

som fraktstyckegods fraktberäknas på grundval av volymen 
om de väger mindre än av fraktföretagen föreskrivna volym-
viktsgränser. F.n. gäller volymviktsgränsen 280 kg/m3. Ordet 
volymvikt ska noteras i viktkolumnen.

Adressering av returtransporter
Fraktstyckegods: På varje trumma ska framgå vem som är 
avsändare (identisk med frakthandlingens avsändare). 
Vagnslaster: Vid retur av hela vagnslaster från en och  samma 
avsändare erfordras ej avsändaruppgift på varje trumma. 
 Mottagaradress erfordras ej på returtrumma.

Fraktbetalning
Erläggs på avsändningsorten.

Bil och järnväg
För fraktstyckegods noteras på fraktsedeln under betalnings-
föreskrift ”fritt jämte hemforsling”. För hel järnvägsvagn noteras 
endast ordet ”fritt”.

Retur av Qaddy och tomtrummor
Drumster, återköp av Qaddy och tomtrummor enligt prislista  
i  Drumster-appen.

Adresser för retur av tomtrummor:

Svensson Wire and Cable Packaging AB
Tel: 0346 569 00 
Gjuterivägen, 311 32 FALKENBERG 

Tel: 0380 554 064 
Vallgatan 5, 571 41 NÄSSJÖ

Norrköpings Handelsagentur AB
Tel: 011 16 39 90
Alholmsgatan 19A/Slottshagen
602 38 NORRKÖPING

Nkt Cables AB
Tel: 023 684 00 
Källviksvägen 18, 791 52 FALUN

Nexans Sweden AB
Tel: 032 580 000 
Kabelgatan 1A, 514 70 GRIMSÅS

Bra för  

miljön – bra  

för dig!

E-nr Trumma Debiterings pris  
SEK/st

Återköpspris SEK/st Kassations-
avgift 

Verklig 
vikt kg

Volymvikt  
280 kg/m3 kg

Cylindervolym 
m3

100% 80% 60%

01 995 05 K5 207 0 0 9,5 18 0,078

01 995 06 K6 251 159 95 80 12 33 0,155

01 995 07 K7 329 212 127 80 20 56 0,250

01 995 08 K8 413 284 171 80 25 73 0,327

01 995 09 K9 530 362 217 80 34 100 0,445

01 995 10 K10 787 543 326 180 46 141 0,606

01 995 11 K11 897 615 369 180 55 182 0,784

01 995 12 K12 1 473 1 001 801 601 180 90 278 1,188

01 995 14 K14 1 787 1 276 1021 765 180 115 378 1,656

01 995 16 K16 2 728 1 949 1 559 1 169 450 195 509 2,161

01 995 18 K18 3 472 2 515 2 012 1 509 450 230 644 2,731

01 995 20 K20 4 687 3 377 2 702 2 026 450 340 931 3,925

01 995 22 K22 5 883 4 182 3 346 2 509 580 410 1 127 4,845

01 995 24 K24 6 927 5 091 4 072 3 054 580 450 1 358 5,878

01 995 26 K26 15 002 11 188 8 951 6 713 1 080 900 1 922 8,171

01 995 28 K28 17 930 13 508 10 807 8 105 1 080 1 180 2 445 10,152

01 995 30 K30 20 100 15 129 12 103 9 077 1 080 1 500 3 186 12,724

Prislista, debitering och återköp  
av kabeltrummor

Debitering av kabeltrummor 
För högspänningskabel, mellanspänningskabel (12-36kV) 
och  kabel av typ N1XV-N1XE(1kV) samt AXQJ Fullskärm (1kV) 
 debiteras alltid kabel trumman separat, oavsett leveranslängd. 
För övrig kabel och  ledning gäller att angivna nettopriser 
 inkluderar kostnad för emballage och kabeltrummor vid leverans 
i standardlängder. Vid kortare längd än standardlängd debiteras 
erforderlig trumma enligt nedanstående prislista.

Debitering av Qaddy
Vid köp av artikel som levereras på Qaddy debiteras alltid Qaddy 
separat.

Återköp kabeltrummor och Qaddy
Oskadade kabeltrummor märkta med firmanamn enligt lista åter-
köps av  respektive kabelfabrikant till fastställda återköps priser 
enligt tabell.  Engångs trumma av plywood återköps ej. Qaddy 
och oskadade kabel trummor återköps även av Drumster enligt 
prislista i Drumster-appen. 

Regler för klassning av begagnade returtrummor
Vid mottagandet sorteras och klassas samtliga kabeltrummor 
som felfria, reparabla eller kasseras. Trummottagaren förehåller 
sig rätten att kassera kabeltrummor som ej anses möjliga att 
reparera eller har andra defekter.
100 % Trumman är felfri (endast mutterdragning erfordras, byte 

av  namnskylt).
80 %  Endast ett fel, t ex en kantbit är borta, en krossad kärn-

virkesbit, en bult saknas (ej på trummor upp till K11).
60 %  Trummor upp till K11 med två fel och större trummor 

med upp till tre fel. T ex tre kantbitar borta i gavlarna, tre 
 krossade kärnvirkesbitar eller tre bultar saknas.

Trummor upp till K11 klassas endast enligt 100 % eller 60 %, dvs. 
trumma med ett fel klassas som 60 %. Rötskadade  trummor 
 klassas enligt ovan utan hänsyn som röta.  Undantag är trummor 
som  uppenbart är  felhanterade och ej klarar  hållfasthetskraven.

Trummor som måste kasseras är följande:
• Trummor med bräckta trumgavlar/gavelkanter.
• Trummor som ej är enligt svensk eller norsk standard.
• Trummor som är nermålade, oljiga eller kletiga.
• Trummor med vassa och/eller hårda föremål i trumkärnan.
• Trummor där centrumhål och nav är skadade/deformerade.

För kasserade trummor debiteras en destruktionsavgift.
K6-9  96 kr 
K10-14  216 kr 
K16-20  540 kr

Rexel Sverige AB
Box 103
125 23 Älvsjö
info@rexel.se
Tel 08 556 214 00
rexel.se

K22-24  696 kr
K26-30  1 296 kr

Spara onödiga fraktkostnader och kassera dina trummor själv.


