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Allmänna försäljningsvillkor
för Forbo Flooring AB, 556621-4044 (”Forbo”).  
Forbo tillämpar ABM 07 med följande tillägg.

1. Betalningsvillkor
I tillägg till och med ändring av ABM 07 skall betalning ske inom 
trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid för sen  
betalning utgår dröjsmålsränta med för närvarande  
15 procents årlig ränta.

2. Priser
Forbo debiterar levererade varor enligt vid var tid gällande prislista, 
exklusive mervärdesskatt. Priserna gäller vid direkt försäljning från 
Forbo. I övrigt gäller ABM 07 inklusive punkt 28.
Priserna i katalogen kan komma ändras under året.  
För aktuell prislista kontakta kundservice eller din säljare.

3. Leveransvillkor
Forbo levererar varor fritt inom Sverige till av kunden anvisad adress 
på leveranser till ett ordervärde överstigande 1700 kr. Vid order 
understigande 1700 kr tillkommer en hanterings avgift på för när-
varande 350 kr per order. Görs adressändring efter orderläggning 
tillkommer en administrativ avgift på 450kr.  För leverans till privat 
adress med privatperson som mottagare, utgår en tilläggsavgift på 
750 kr för frakt och hantering. 

Vid order av beställningsvaror från vårt PLUS sortiment tillkommer 
en hanteringskostnad på 350 kr och eventuell fraktkostnad.
För övriga specifika fraktönskemål kontakta kundservice.

4. Överleverans
Forbo äger rätt att göra den överleverans som kan fordras för att 
leverans skall ske i originalförpackning när beställd kvantitet angivits 
i löp- eller kvadratmeter.

5. Returer av varor
För anvisningar och villkor för returer av varor till Forbo gå in på 
www.forbo-flooring.se/foeretag/support. Returrätt av varor gäller 
upp till 6 månader efter leveransdatum. Godkänd retur debiteras 
20% av fakturavärdet i avgift samt eventuella fraktkostnader.  Läs 
mer om returer samt varor med förbehåll på vår hemsida.  
 
Varor märkta som beställningsvara kan ej returneras.  
Varuvärdet vid en retur får ej understiga 2000 kr. Returer vilka inte 
dessförinnan godkänts av Forbo, förbehåller sig Forbo rätt att åter-
sända till köparen på dennes bekostnad.

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller från och med  
1 februari 2023 (för att täcka alla kunders avtalsperioder)  
och intill dess Forbo meddelar annat.  
 
Alla angivna värden är exklusive mervärdesskatt.


