MÖTES- OCH LOUNGEBORD

EFG HideTech AVM mötesbord har 32 mm bordsskivor med extra fasade kanter i brun linoleum Coffee (D6) eller svart linoleum Nero (D4).
Stativ i metall är lackerat i svart (52), vit (53) eller polerad aluminium (95). Dekorring och rör följer samma utförande som stativet, med
undantag för polerat utförande som har antracitgrå ring och rör i mörkgrå metallic struktur (26) eller kromlack. Kablar dras genom benet på
stativet. Undersidan av bordet är täckt av en ljuddämpande polyesterfiberfilt. Bordet har en integrerad 22" skärm (fällbar), HD-kamera,
mikrofon och högtalare. OBS! Priserna för EFG HideTech AVM är nettopriser.

EFG HideTech AVM
EFG HideTech AVM, mötesbord, höjd 720 mm, inkl. kabelbox

T43A61
Borden har en 200 mm bred och 140 mm djup kabelbox med magnetiska täcklock. Kabelboxen har anslutningsmöjligheter för el, IT, HDMI, VGA och USB.

Produktbesk.

Art.Nr

LxB (mm)

Pris
Björk
Natur

Valnöt

Betsad
ek*

HPL*

Linoleum*

Övrigt

Bord, lackerat stativ

T43A61

2100x1000

-

-

-

-

62 598:-

-

Bord, stativ i polerad aluminium

T43A61

2100x1000

-

-

-

-

62 697:-

-

EFG HideTech AVM, mötesbord, höjd 910 mm, inkl. kabelbox

T43A62
Borden har en 200 mm bred och 140 mm djup kabelbox med magnetiska täcklock. Kabelboxen har anslutningsmöjligheter för el, IT, HDMI, VGA och USB.

Produktbesk.

Art.Nr

LxB (mm)

Pris
Björk
Natur

Valnöt

Betsad
ek*

HPL*

Linoleum*

Övrigt

Bord, lackerat stativ

T43A62

2100x1000

-

-

-

-

62 650:-

-

Bord, stativ i polerad aluminium

T43A62

2100x1000

-

-

-

-

62 753:-

-

EFG HideTech AVM, mötesbord, höjd 1100 mm, inkl. kabelbox

T43A63
Borden har en 200 mm bred och 140 mm djup kabelbox med magnetiska täcklock. Kabelboxen har anslutningsmöjligheter för el, IT, HDMI, VGA och USB.

Produktbesk.

Art.Nr

LxB (mm)

Pris
Björk
Natur

Valnöt

Betsad
ek*

HPL*

Linoleum*

Övrigt

Bord, lackerat stativ

T43A63

2100x1000

-

-

-

-

62 705:-

-

Bord, stativ i polerad aluminium

T43A63

2100x1000

-

-

-

-

62 810:-

-

Vid beställning ange utförandebeskrivning. * = Leveranskoncept Standard 2. Kontakta EFG för leveranstid.
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR LEVERANSER INOM SVERIGE
Uppsatta 1 MARS 2013 och gäller tills vidare (gällande version finns på www.efg.se)
1. Tillämplighet
Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller om de ej ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.
2. Förpackning
I prislistor, anbud och avtal angivna priser innefattar kostnaden, såvida ej annat
överenskommits, för förpackning eller emballage som under normala transportförhållanden erfordras för att förhindra skada eller försämring på godset.
3. Anbudshandlingar och ritningar
Av säljare lämnat anbud gäller under 30 dagar från köparens mottagande av anbud
och köparens accept skall vara säljaren tillhanda inom denna tid.
Anbud, ritningar och andra handlingar, som av säljaren överlämnats till köparen
förblir säljarens egendom. De får ej utan säljarens medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans
kännedom.
4. Prisuppgifter
Angivna, av EFG rekommenderade, baspriser gäller fritt fabrik, exklusive mervärdesskatt, andra skatter eller pålagor. I de fall försäljning sker via EFGs återförsäljare äger återförsäljaren rätt att sätta priserna.
Fraktkostnader faktureras särskilt.
Varuvärde netto, exkl. mervärdesskatt
0-6 999 kr				
7 000-29 999 kr			
30 000 och över			

Fraktavgift
500 kr
6% på varuvärde netto
4% på varuvärde netto

Säljaren kan, mot särskild ersättning, åta sig arbete med uppackning, montering
och uppställning av godset på plats anvisad av köparen samt omhändertagande av
förpackning eller emballage.
Om köparen begär längre leveranstid än tre månader från beställningsdagen äger
säljaren rätt att ändra priset med den procentuella förändringen av Svensk Kontorsmöbelindex mellan beställningsdag och leveransdag.
5. Ändring i produkt
Säljaren äger, utan att underrätta köparen, rätt att göra mindre ändringar i modellutförande av produkt.
6. Leverans
Leveranstid anges på säljarens orderbekräftelse och avser tid för leverans från
säljarens fabrik.
Om köparen underlåter att mottaga godset på fastställd leveranstid eller begär uppskov med leverans, är köparen ändå skyldig att erlägga betalning som om godset
levererats. Säljaren kan ombesörja lagring av godset på köparens risk och bekostnad. Kostnaden för lagring skall bestämmas till 2 procent av fakturerat nettovärde
exklusive mervärdesskatt per påbörjad vecka.
7. Betalningsvillkor
Betalning skall vara säljaren tillhanda inom 10 dagar från fakturadatum.
Säljaren förbehåller sig rätten att före leverans utföra sedvanlig kreditbedömning,
och vid behov kräva säkerhet.
Säljaren äger rätt att ej leverera godset om köparen kan antagas vara på obestånd
och köparen ej erlägger betalning i förskott eller ställer säkerhet för betalning.
Om köparen ej betalar i rätt tid är säljaren berättigad att från fakturans förfallodag
tillgodoräkna sig dröjsmålsränta som med åtta (8) procent överstiger riksbankens
referensränta.
8. Returer
EFG tar inga varor i retur. Undantag kan göras efter godkännande av säljaren men
då endast gällande standardvaror i obrutet originalemballage inom två veckor efter
leverans och mot en returavgift på 20% av varans listpris exkl. moms. Returfrakt
erlägges av köparen. Modifierad standard, special eller beställningsvaror tas inte i
retur.

9. Äganderättsförbehåll
Levererat gods förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Vid delbetalning skall, om återtagande av gods sker, säljaren ensidigt bestämma vilken del
av leverans som kvarstår obetald. Köparen skall hålla levererat gods betryggande
försäkrat till dess äganderätten till godset övergått till köparen.
10. Säljarens arbete i köparens lokaler
Om säljaren åtagit sig uppackning, montering och uppställning av gods i lokal
anvisad av köparen skall köparen ansvara för:
- att lokal kan disponeras av säljaren under tid angiven av säljaren,
- att tillfartsvägar och eventuella hissar är tillgängliga för säljaren,
- att uppacknings- och lagerutrymmen finns tillgängliga i byggnaden,
- att andra arbeten som kan förhindra, försvåra eller försena säljarens arbete är
avslutade,
- att lokaler och förvaringsutrymmen under tiden för säljarens arbete är låsta på
betryggande sätt och att nycklar kan tillhandahållas säljaren.
Monteringsarbete sker, om ej annat överenskommits, på vardagar mellan 08:00 och
17:00.
Efter avslutat arbete åligger det säljaren att omhändertaga förpackning eller emballage men städning av köparens lokal ingår ej i säljarens åtagande.
Om köparen brister i sina ovanstående åliggande skall säljaren erhålla ersättning för
härigenom uppkomna kostnader.
11. Ansvar för fel
Säljaren förbinder sig, på merparten av sortimentet, att inom fem (5) år från leveransdatum avhjälpa genom bristfälligheter i konstruktion, material eller i tillverkning uppkomna fel. Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår vid riktig användning. Det omfattar ej fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering
från köparens sida, normal förslitning eller försämring.
Om leverans omfattar väggsystem ansvarar köparen för väggarnas bärighet, och
bärlister skall monteras av fackman enligt av säljaren utfärdade anvisningar.
Säljaren avgör om avhjälpande av fel skall ske genom reparation eller utbyte av
levererat gods.
12. Transportskada
Om skada på gods kan antagas ha inträffat under transport, skall köparen anmäla
skadan till leverantören inom sju (7) dagar från godsets mottagande. Vid synlig
transportskada ska detta skrivas direkt på fraktsedeln.
13. Skadestånd
Säljaren är inte skyldig att på grund av fel eller brist i godset eller vid försening av
leverans utge någon ersättning till köparen för utebliven vinst eller annan indirekt
skada.
Är ena parten skyldig att utge skadestånd till den andra skall skadeståndet täcka
endast sådan skada, som den felande parten skäligen kunde förutsett vid tiden för
avtals slutande.
Ersättning för skada må under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande värdet av leverans eller del av leverans av gods som orsakat skada.
14. Force Majeure
Parterna äger rätt att uppskjuta fullgörande av sina skyldigheter under tid hinder för
fullgörande beror på eldsvåda, arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag,
valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar av drivkraft och varje annan omständighet som parterna
ej kan råda över samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som
beror på ovan nämnda omständigheter.
Part äger rätt att häva avtal om fullgörande av skyldighet inom skälig tid omöjliggöres av ovan nämnda omständighet.
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