
 

   

 

 

Köpvillkor – Ambius Frukt 
 
Har inget annat avtalats gäller följande köp- och leveransvillkor: 
 
Leverans 
Ambius levererar frukt inom tätortsområdena Stockolm, Västerås, Örebro, Malmö samt Göteborg med 
omnejd. För leverans utanför tätorterna kan leveransavgift tillkomma. 
 
Fruktlådorna och/eller korgarna levereras på överenskomna dagar mellan kl. 07.00 och 16.00. Vi 
levererar frukten helgfria vardagar måndag till fredag. Om helgdag infaller under vardagar levereras 
frukten efterföljande vardag.  
 
Önskas tidspassning för fruktleverans tillkommer en avgift enligt gällande prislista. 
Ambius förbehåller sig rätten att i undantagsfall ej erbjuda tidspassning på vissa orter, vilket meddelas 
kunden i orderbekräftelsen. 
 
Beställning måste vara Ambius tillhanda senast tre (3) arbetsdagar innan önskad leveransstart för att vi 
ska kunna garantera leverans. 
Ambius genomför kreditkontroll på samtliga nya kunder. 
 
Om leverans ej kunnat ske p.g.a. att Ambius ej haft tillträde till lokal på överenskomna leveranstider och 
överenskomna leveransadresser debiteras kunden kostnaden för frukt enligt gällande avtal. 
 
Kvalitet och reklamation 
Ambius strävar efter att alltid leverera frukt av högsta kvalitet. 
Skulle behörig beställare hos kunden anse att frukten inte uppfyller kvalitetskrav ska reklamation göras till 
Ambius så snart som möjligt, dock senast dagen efter att ordinarie leverans har skett. 
Vid sådan reklamation ska Ambius inom 8 arbetstimmar eller senast inom 24 timmar (helgfri) utan 
kostnad för kunden leverera ny frukt. 
 
Uppehåll av leverans 
Kunden har möjlighet att göra leveransuppehåll om detta skriftligt meddelas Ambius senast 14 dagar 
innan önskat uppehåll av leverans. Uppehållet ska vara sammanhängande, får inte överstiga en månad 
och får ej nyttjas under uppsägningsperioden.  
 
Priser 
Priser för fruktabonnemang är angivna exklusive moms och gäller fritt kundens leveransadress inom 
tätorter kring Stockholm, Västerås, Örebro, Malmö samt Göteborg. Eventuella leveransavgifter till 
adresser utanför tätort kan tillkomma, i förekommande fall meddelas kund om detta tillägg i 
orderbekräftelsen. 
Ambius värnar om miljön och vi tillämpar därför ett återvinningssystem av våra lådor och korgar. Tomma 
lådor och korgar hämtas upp av Ambius vid nästkommande fruktleverans. 
Ambius har rätt att justera priserna under och mellan varje fakturaperiod i förhållande till den allmänna 
eller produktrelaterade kostnadsutvecklingen. 
 
Uppsägning 
Har inget annat avtalats, gäller 3 månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska ske skriftligen via mejl, 
fax eller post. 
 
Överlåtelse av abonnemang 
Ambius äger rätt att överlåta abonnemang till annat bolag eller ägargruppering inom koncernen så länge 
det inte påverkar den löpande servicen eller abonnemangsförhållandet i övrigt. 
 
Betalningsvillkor 
Abonnemanget faktureras månadsvis i efterskott med 15 dagars betalningsfrist från fakturadatum. 
Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen med den räntesats som följer räntelagen. 


