Dessa allmä nna villkor gä ller då Wall Group AB tillhandahå ller
tjä nster till en konsument. De tjä nster som Wall Group AB
tillhandahå ller ä r må lningsarbete, snickeriarbete, elarbete,
golvarbete, plattsä ttningsarbete och VVS-arbete. Tjä nsten
specificeras i avtal mellan kund och Wall Group AB (”Offert”).
Offert/avtal ä r subsidiä rt till vå ra allmä nna villkor. De allmä nna
villkoren kompletteras av text å terfunnen på www.wallbf.se
samt den text som å terfinns i offert. Avtalet ska anses ingå nget
nä r Wall Group AB skriftligen eller muntligen har få tt en
bekrä ftelse av kundens bestä llning.
Wall Group AB tillhandahå ller tjä nsten på ett fackmannamä ssigt
sä tt och i ö verenskommelse med offert. Wall Group AB har rä tt
att anlita underleverantö rer fö r att fullgö ra sina å taganden enligt
offert om så krä vs. Genom godkä nnande av den givna offerten till
kund godkä nner kunden de ö vriga villkor som å terfinns nedan i
detta dokument. Hä nvisning till detta dokument å terfinns i den
givna offerten. Det ä r av vikt att kunden fö rstå r att nä r den givna
offerten godkä nns så har kunden samtyckt till en offert med
berä knade priser och ej fasta priser.
I offert anges och å terfinns information att mot privatpersoner
ges arbetskostnad inklusive moms och efter ROT-avdrag och
offert mot fö retag eller bostadsrättsföreningar ges priser
exklusive moms. Kund må ste med dessa villkor sjä lva be om
priserna fö re ROT- avdrag om detta inte angivits i offerten. Detta
innebä r att Wall Group AB har, enligt de regelverk som finns i
Sverige, mö jlighet att rö ra sig i femton procent ö ver berä knad
arbetskostnad utan att meddela kunden om kunden ä r
privatperson. De femton procentenheter ä r berä knat på offertens
totala vä rde gä llande arbetskostnader och avser endast de
å taganden som finns specificerade i kundens offert. Dessa femton
procentenheter innefattar endast privatpersoner och ej
bostadsrä ttsfö reningar eller fö retag. Ett projekt kan heller inte
bli lä gre ä n max femton procent i arbetskostnad frå n den
berä knade offerten. Gä llande ROT-avdrag fö ljer Wall Group AB
de regelverk och bestä mmelser givna av Skatteverket. Wall
Group AB utgå r frå n Skatteverkets regler den dag offert
sammanstä lls.
Uppskattning av materialkostnader kan ges av projektansvarig
men det ä r viktigt att fö rstå att kostnaden endast ä r en
uppskattning. Detta på grund av att material finns i ett flertal
prisklasser och typer och att kund kan komma att ö nska en viss
typ av mä rke på dennes material. Om fast pris på
materialkostnad ges så framgå r det i given offert. Genom
godkä nnande av offert så godkä nner kund att Wall Group AB har
rä tt att hyra in det eller de verktyg som krä vs fö r utfö rande av
diverse arbetsuppgifter. Kunden godkä nner ä ven att detta ä r en
kostnad som Wall Group AB har rä tt att å lä gga kunden. Exempel
på så dana kostnader ä r bland annat hyrkostnad av
bilningshammare vid badrumsrenoveringar, hyrkostnad av
speciellt utformad stege vid speciella må lningsarbeten eller
liknande.
Om offert skrivs och godkä nns av kund utan att ett kundbesö k
har genomfö rts av nå gon av fö retagets projektledare så har
fö retaget rä tt att justera offerten vid projektstart. Detta då det
endast gå r att ge uppskattningar på det beskrivet och det finns
risk fö r regleringar i vad fö r å tgä rder som krä vs nä r
projektledare kommer till arbetsplatsen. Vilken typ av justering i
arbetskostnad, materialkostnad som genomfö rs varierar frå n
projekt till projekt.
Kund fö rstå r, genom godkä nnande av detta dokument, att om
A_ TA-arbeten (ä ndringar/tillä ggsarbeten) genomfö rs så blir ä ven

arbetskostnaden och materialkostnaden hö gre samt
arbetstiden lä ngre. Ett exempel på A_ TA-arbete ä r
exempelvis om det i offert anges att två x strykningar men
det krä vs en tredje strykning fö r ett fullvä rdigt resultat så ses
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den tredje strykningen som ett A_ TA-arbete. Genom
godkä nnande av offert godkä nner kund ä ven att denne
fö rstå tt samtliga övriga tillkommande kostnader som finns
specificerade på offerten. Direkta ä ndringar eller
tillä ggsarbeten som kund gö r till hantverkare betraktas
omgå ende som ett A_ TA-arbete och debiteras enligt
fö retagets timdebitering. Wall Group AB ser dä rmed helst att
ä ndringar och tillä gg kommuniceras via projektledare. Om
det har givits en offert som benä mns som ”fast pris” så ä r
detta specificerat på endast det genomfö rande i den skriva
offerten. Om kunden dä refter vä ljer att gö ra A_ TA-arbeten så
ä r det viktigt att fö rstå att detta kommer faktureras utö ver
den så kallade fast pris-offerten och att samtliga arbeten av
A_ TA-karaktä r ej ges i form av fast pris. Kund godkä nner
genom dessa villkor ä ven att ett A_ TA-tillä gg kan ske genom
muntlig ö verenskommelse, per sms eller per mail. En
muntlig ö verenskommelse accepteras som tillä gg på samma
vis som en skriftlig ö verenskommelse. Om projektansvarige
informerar om ett eller flera tillä ggsarbeten men inte ger
nå gon prisuppskattning så godkä nner kund att dessa
debiteras per arbetstimme. Samtliga tillä ggsarbeten
fö rlä nger den totala arbetstiden, oavsett tillä ggets storlek.
Debitering av må lningsarbete, snickeriarbete,
plattsä ttningsarbete, golvarbete som ej har fasta
kvadratmeterpriser sker efter hantverkarnas projektlogg
vilket ä r en specifik text som ä ven å terfinns i kundens givna
offert. Det innebä r att vid sammanstä llning av faktura så ä r
det denna projektlogg som fö retaget utgå r frå n. Eventuella
anmä rkningar på projektlogg skall framfö ras till
projektledare per mail eller per sms senast två dagar efter
det att arbetets tid och genomfö rande antecknats i den
projektlogg som å terfinns på arbetsplatsen. Denna
projektlogg fö rs ä ven i digital form av fö retagets
administration. Elektriker och rö rmokare fö r egna loggar
digitalt som ej å terfinns på arbetsplatsen. O_ nskas
information om elektriker och/eller rö rmokares nedlagda
arbetstid under projektets gå ng innan projektavslut så ä r
ansvaret kundens att be ansvarig projektledare om den
arbetstiden.
Slutbesiktning fö reslå s av Wall Group AB vid stö rre projekt
och ä r ej nå got som nö dvä ndigtvis krä vs vid mindre projekt.
Vid mindre projekt genomfö r ansvarig projektledare en
slutbesiktning på egen hand. Vad som klassas som ett stö rre
projekt och mindre projekt avgö rs av projektledare. En
slutbesiktning genomfö rs om kund ö nskar det tillsammans
med ansvarig projektledare. Om kund ö nskar slutbesiktning
genomfö rd av extern firma med tillhö rande besiktningsman
så tillfaller kostnaden kunden. Vid en besiktning av extern
firma krä vs det att en representant frå n Wall Group AB
nä rvarar. Genom godkä nnande av offert så godkä nner kund
att eventuella besiktningsanmä rkningar ej ger kund rä tt att
hå lla inne på mer ä n tio procent av offertvä rdet. Detta
innebä r att nittio procent av offertvä rdet ska betalas innan
den givna kundfakturan fö rfaller. Genom godkä nnande av
offert och dä rmed godkä nnande av dessa allmä nna villkor så
godkä nner kund en faktureringsavgift på femtio kronor per
faktura och med en drö jsmå lsrä ntesats på tjugofyra
procentenheter. Fakturering kan ske på olika sä tt och vilken
faktureringsmodell som anpassas beslutas av Wall Group AB
och kan ej ö verklagas. Nä r projektet betraktas av stö rre
karaktä r så sker fakturering enligt nå gon av fö ljande
betalningsplaner; Faktura ett: Tjugofem procent delbetalning
sker efter cirka tjugofem procent av arbetstiden. Dessa
tjugofem procent innehå ller cirka tjugofem procent av total
berä knad arbetskostnad i grundoffert och det material som
finns registrerat fram till den dag fakturan sammanstä lls.
Denna faktura benä mns som delfaktura. Faktura två : Cirka
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tjugofem procent betalning sker efter cirka femtio procent av
arbetstiden och det material som finns registrerat fram till
den dag fakturan sammanstä lls. Faktura tre: Cirka tjugofem
procent betalning sker efter cirka sjuttiofem procent av
arbetstiden och det material som finns registrerat fram till
den dag fakturan sammanstä lls. Faktura fyra: Cirka tjugofem
procent betalning sker efter hundra procent av arbetstiden
och det material som finns registrerat fram till den dag
fakturan sammanstä lls. Faktura fem: Eventuellt ö verstigande
femton procent arbetskostnad. Eventuella A_ TA-arbeten med
tillhö rande material faktureras separat. Eventuellt
golvslipningsarbete, trö skelslipningsarbete och/eller
golvlä ggningsarbete kan faktureras separat vid utfö rt arbete
då detta generellt faktureras enligt fasta kvadratmeterpriser
och/eller styckpriser. Material kan faktureras veckovis vilket
i så dana fall specificeras i godkä nd offert.
En annan typ av betalningsplan ä r fö ljande; likt ovanstå ende
betalningsplan men med fä rre delfakturor. Detta gä ller vid
mindre projekt som understiger två veckors total arbetstid.
A_ TA-arbeten kan faktureras separat nä r som helst under
projektets gå ng. Detta beslut tas av Wall Group AB:s
administration. A_ TA-arbeten kan i vissa fall inkluderas i
delfakturor och/eller slutfaktura.
Kund erhåller tillsammans med fakturan en
materialspecifikation. Dessa sammanstä lls efter Wall Group
AB:s egen mall och ä r den information som ges till kund.
Genom godkä nnande av dessa villkor har kund fö rstå tt att
Wall Group AB har ett på slag på femton procent på
materialkostnad gentemot leverantö rens listpriser.
Samtliga delfakturor innehå ller sju dagar netto om faktura ä r
stä lld till privatperson. Samtliga delfakturor stä llda till
bostadsrä ttsfö rening eller fö retag innehå ller femton dagar
netto. Wall Group AB besitter enligt svensk lagstiftning rä tt
att avbryta ett projekt om delfaktura ej betalas i tid av kund.
Slutfakturor innehå ller sju, alternativt tio dagar netto om
faktura ä r stä lld till privatperson vilket ä r ett beslut som
fattas av Wall Group AB. Slutfakturor stä llda till
bostadsrä ttsfö rening eller fö retag innehå ller trettio dagar
netto. Det belopp som kunden ska betala anges på given
faktura. Fakturan fö rfaller till betalning den dag som anges
på given faktura. Fakturan ska betalas i den valuta och till det
konto som anges på given faktura. Betalningen anses
fullgjord nä r den ä r Wall Group AB tillhanda.
Fakturanummer ska anges på faktura. Om kunden inte
fullgjort betalningen senast på fö rfallodagen har Wall Group
AB rä tt till ersä ttning fö r betalningspå minnelser och
inkassokostnader samt till drö jsmå lsrä nta enligt lag. Genom
godkä nnande av dessa villkor godkä nner ä ven kund att
drö jsmå lsrä nta baseras per dag. Vid eventuella tvister så
accepterar kund att detta avgörs i Stockholm eller
Södertörns Tingsrätt.

Generellt ges två å rs garanti vid arbete utfö rt av Wall Group
AB. Garantier på material ges endast om material ä r inkö pt
via Wall Group AB och betalt till Wall Group AB. Detta
innebä r att material inkö pt direkt av kund frå n egenvald
leverantö r så gä ller ej Wall Group AB:s garantier. Det finns
exempel på nä r garantier ej gä ller och detta kan vara; om
kund få r rekommenderat av projektledare och/eller
hantverkare att sä tta microlit i tak fö r att nå bä sta resultat
men kunden ä ndå vä ljer att genomfö ra en annan typ av
å tgä rd som kan betraktas som budgetlö sning så gä ller ej
garanti på två å r. Ett annat exempel på nä r garanti utgå r ä r
om renoveringså tgä rder innefattar att exempelvis en
strö mbrytare plockas bort och sä tts tillbaka efter
må lningsarbete vilket leder till att strö mbrytaren ej
fungerar. Wall Group AB ersä tter endast strö mbrytaren om
den ä r nyare ä n fem å r. Ytterligare ett exempel kan vara vid
må lning av en dö rr eller ett fö nster. Då kan ej Wall Group AB
garantera att dö rr eller fö nster ej svä ller som resultat av
må lningsarbetet. Om kund dä refter ö nskar å tgä rd så
betraktas det som A_ TA-arbete och genomfö rs ej
kostnadsfritt. Kunden accepterat att Wall Group AB må ste
kunna frå ngå branschregler och fackmannamä ssigt
utfö rande om fastighetens fö rutsä ttningar krä ver detta.
Detta kan till exempel vara lutning av fastighetens befintliga
tak, vä ggar och golv eller handikappanpassade må tt vid
hå ltagningar genom bä rande konstruktion. Detta gä ller
frä mst ä ldre fastigheter byggda tidigare ä n å r 1950. Gä llande
golvslipningsarbete och pigmenteringar av golv så
godkä nner hä rmed kund att denne aldrig kan fö rvä nta sig
samma resultat som finns på bild eller prover hos
leverantö rer. Detta då golv reagerar olika på behandling och
beroende på det befintliga golvets egenskaper, å ldrande
samt befintlig fä rg i trä et gö r att slutresultatet varierar. Wall
Group AB ä mnar strä va efter ett så dant likt resultat som
mö jligt men kan aldrig garantera en hundraprocentig kopia
av inspirationsbild eller liknande.

Vid vissa projekt kan avtal om vite skrivas. Du som kund
accepterar att detta ter sig genom bestä mmelser om att vite
trä der i kraft endast om det ej fö r kund mö jligt att flytta in
vid angivet datum och om det dä rigenom på verkar kunden
ekonomiskt. Vite gä ller ej om fö rsening å lä ggs kunden så som
exempelvis material och/eller inredning bestä llt av kund
eller tillä ggsarbeten som på verkar arbetstiden. Vite nå r ett
maxbelopp på tjugofem tusen kronor om inget annat
avtalats. Vitesklausul skrivs i mall frå n Wall Group AB och
ska signeras av behö rig representant frå n Wall Group AB.
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