
                                                                                                                           Leveransvillkor 

 
 

Attefallsverket.se 

Attefallshus Sverige AB (559003-4426) 
Runstensvägen 136 45 Handen 
info@attefallsverket.se 

Tel: 08-38 43 80 

Leveransvillkor 
Senast reviderad: 2017-06-10 
När ditt hus är färdigt byggt i vår fabrik är det äntligen dags för leverans! 

Vi kan aldrig garantera en fast dag eller tidpunkt för leverans. Det beror på olika parametrar 
som man måste beaktas och falla på plats under rätt tidpunkt till exempel, 
väderförhållanden, färjans avgångar, trafikförhållanden, dispens och tillstånd från 
myndigheter för att kunna köra på rutten som är planerad för ditt hus.  

Vid avtalsskrivning kan vi beräkna vilken vecka huset kan anlända till din tomt. Exakt dag 
kan vi inte ange förrän transporten är bokad.  

Vi kontaktar dig när huset är färdigt och ger en ungefärlig tidpunkt då det anländer till din 
tomt, oftast mellan 08-13.00. När huset är på färjan först då kan vi ge en beräknad 
ankomsttid.  

När huset är utanför tomtgräns görs en besiktning utav Attefallsverkets egna inspektör som 
förbereder huset för slutliga lyftet på din tomt.  

I alla våra priser ingår transport till storstäderna. Bor du 20-25km utanför städerna kan det 
tillkomma ersättning för följebil från 1000-4000kr. Nedan kan du se exempel på 
leveranspriser till storstäder. Vid avtalsskrivning fastställs detta utav speditionsbolaget. 
Finns inte din stad med på listan nedanför så betyder det inte att vi inte kan leverera eller 
att det inte ingår i vårt pris, vi behöver kontrollera med fraktbolaget om något förändras i 
pris från det som är inkluderat i alla våra hus. Detta gör vi när du känner dig redo för en 
beställning, i samband med det gör vi även en tillgänglighetskontroll. Vi kan leverera till alla 
städer i Sverige och även till grannländer.  

 

Stockholm 0 kr 

Malmö 0 kr 

Göteborg 0 kr 

Jönköping 0 kr 

Uppsala 0 kr 

Västerås 3000 kr 

Gävle 6000 kr 

Borlänge 6000 kr 

Visby 11 000 kr 

 

 


