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Särskilda Villkor 

 Allmänt: 

 Denna prislista ersätter tidigare utgivna prislistor. 
 

 Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i katalogen. 
 

 Prislistan gäller fritt vårt lager inkl. erf. Emballage. Fraktfritt vid leverans om minst netto kronor 5.000:- 
(gäller ej Kyl & Frysrum, köldmedium, offererade varor och särskilda Kampanj eller Rabatterbjudanden) 

 

 För leverans gäller, om ej annat avtalats, Allmänna Leveransbestämmelser NL 09 som går att ladda ner el-
ler läsa från teknikföretagen, samt KYLA 12 med följande tillägg: 

 

 Expeditionsavgift: 

 Vid leverans av order underskridande netto 500:- kronor debiteras en hanteringsavgift om kr 70:- 
 

 Returer: 

 Överenskommen retur av normal lagervara, oskadad och i originalförpackning, krediteras fullt ut om anled-
ningen är orsakad av oss. I andra fall görs returavdrag med 25%. Retur av skadad eller inkomplett vara el-
ler retur utan eller med skadat originalemballage, accepteras ej. Returfrakten betalas alltid av köparen.  

 

 Transportskador: 

 Alla former av transportskador skall anmälas till och regleras av transportbolaget. 
 
 Reklamationer: 

 Vid eventuell reklamation skall särskilt formulär “Leveransanmärkning” användas i annat fall godkänns ej 
garantianspråk.  

 Eventuella reparationer inom ramen för garantiåtagandet får ej påbörjas förrän överenskommelse träffats 
med Kyldelar AB.  

 Gäller reklamationen levererade enhetsaggregat, ersätts vid godkänd reklamation även vissa 
sidokostnader enligt följande max.nivåer:  

 mantimkostnader max. 325:-/timme (övertidskostnader godtas ej) 

 total bilkostnad max. 35 :-/mil, max. 10 mil per skadetillfälle 

 Skadat material skall returneras till Kyldelar AB inom en månad från skadetillfället för att möjliggöra 
garantibedömning. Godset skall returneras med DHL Transport, kund nr. 416859. Om godsretur ej sker 
inom en månad, förfaller rätten till reklamation. 

 

 Tvister, tillämplig lag: 

 Eventuella tvister skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.  
 

 Prisändringar: 

 Vi reserverar oss för att vi utan avisering kan behöva ändra priser och tekniska uppgifter i denna prislista. 
 

 Idrifttagning: 

 För Kondensoraggregat, Ramaggregat, Vätskekylningsaggregat och kompressorer gäller att 
injusteringsvärden och driftdata skall verifieras på blanketten “Idrifttagningsprotokoll”, vilken skall insändas 
till Kyldelar AB inom 14 dagar efter idrifttagandet. Om blanketten ej insänds förfaller rätten till 
garantianspråk. Blanketten återfinnes i slutet av denna prisbok.  

 

 Köldmedier: 

 Återtagningsavgiften för köldmedium är f.n. kr 29,20 per kilo nylevererat köldmedium 

 Köldmedietuber disponeras kostnadsfritt under leveransmånaden jämte ytterligare 2 månader. Därefter 
utgår hyra med 130:-/påbörjad månad. 

 För cylinder som ej returnerats inom 12 månader från leverans debiteras netto (gäller ej cylinder för retur-
köldmedium): 

 - Liten cylinder 12 l    1200:- 

 - Mellanstor cylinder 26 l  1600:- 

 - Stor cylinder 61 l   1900:- 
 

 Ev. skador deb. separat  
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Luftberörda batterier Övrigt

Helhermetisk- och scrollkompressor i 1 krets 4 Synglas, indikator 1

Helhermetisk- och scrollkompressor, Ackumulatortank 3

semikompressor 2 till 25 hk, mer än 1 krets Termostatiska expansionsventil 1,5

Semihermetisk kompressor, 30 till 60 hk 8 Expansionskärl 0,5

Semihermetisk kompressor, 70 till 150 hk 10 Befuktare 1,5

Tank eller vätskeskiljare 2

Kompressorbyte Manometer 1

Helhermetisk- och scrollkompressor, Smältplugg 0,5

semikompressor 2 till 25 hk, mer än 1 krets Ljuddämpare, vibrationsdämpare 2

Semihermetisk kompressor, 30 till 60 hk 4 Oljeavskiljare 2

Semihermetisk kompressor, 70 till 150 hk 5 Backventil 1,5

Tryckstyrd ventil 1

Kompressorbyte inkl. montering sugfilter Remskiva (f läkt) + rem 1

med byte av insats Pump 1,5

Helhermetisk- och scrollkompressor, Torkfilter 0,3

semikompressor 2 till 25 hk, mer än 1 krets Säkerhetsventil 1,5

Semihermetisk kompressor, 30 till 60 hk 15 Tryckstyrd ventil 1

Semihermetisk kompressor, 70 till 150 hk 18 Remskiva (f läkt) + rem 1

Pump 1,5

Plattvärmeväxlare Torkfilter 0,3

Helhermetiska- och scrollaggregat 3,5 Säkerhetsventil 1,5

Semihermetiska aggregat 5

Vaccumpumpning, läckagekontroll +

Tubpanneväxlare köldmediefyllning (1 krets)

2 kretsar 18 Helhermetisk- och scrollkompressor,

3 kretsar 20 semikompressor 2 till 25 hk

4 kretsar 22 Semihermetisk kompressor, 30 till 60 hk 3,5

Semihermetisk kompressor, 70 till 150 hk 4,5

6

3

6

2,5

TimÅtgärd/komponent Åtgärd/komponent Tim

Leveransbestämmelser tillägg 
 

Mekaniska komponenter 
 
 

Max timtid för ingrepp eller åtgärd på prefabricerad enhet, 
enligt definition i KYLA 12 




