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Kvartalshyra Logscom GTP 
 

 

Tusen tack för ditt intresse i att köra i gång ett virkesmärkningssystem. I tider som dessa, när krig och 

osäkerhet i omvärlden råder, vill vi göra det enkelt och tryggt att uppgradera din vardagliga 

arbetsmiljö där du minskar riskerna för olyckor och tillbud. Samtidigt som din arbetsmiljö förbättras 

säger också många av våra användare att lönsamheten och effektiviteten ökas tack vare att 

virkesmärkningen görs kontinuerligt direkt från maskinens hytt.  

Sammanfattning av kvartalshyra  
Väljer du att installera en Logscom GTP med kvartalshyra är det utifrån följande förutsättningar: 

• Installationskostnad, 4 900 kr. 

• Startavgift, 24 900 kr. 

• Kostnad för resa till och från maskinen, se installationsavsnittet nedan.  

• Månadsavgift, 6 490 kr per månad, betalas i förskott. 

• Uppsägningstid tre (3) månader, d.v.s. ett kvartal. Avtalet om kvartalshyra förlängs 

automatiskt tre kalendermånader i taget. Se uppsägningsvillkor nedan.  

• Uppgraderingsbart till leasing (se villkoren för att uppgradera till leasing) eller rent köp, se 

villkoren för rent köp nedan.  

• Garanti under avtalstiden, se garantivillkor nedan.  

• 30 % rabatt på massor av andra saker i vårt sortiment under avtalstiden.  

 

Installation, fast pris 4 900 kr 
Arbetet med att installera virkesmärkaren Logscom GTP tar i normalfallet fyra till fem timmar och 

görs utan bekymmer ute i fält. Vi tar med oss vår servicebuss där vi har utrustning för att pressa 

hydraulslangar så att slaglängderna blir så bra som möjligt. Ett tipps är att passa på att byta andra 

hydraulslangar då vi liks är på plats samtidigt som du har 30 % rabatt då! 

Resekostnader 
Resa till och från maskinen debiteras med 565 kr per restidstimme och 8 kr per kilometer.  

Startavgift, 24 900 kr 
För att kicka igång ditt abonnemang på virkesmärkningssystemet tar vi ut en startavgift om 24 900 kr. 

Startavgiften frånräknas priset vid ändring till leasing eller rent köp.  
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Månadsavgift/månadshyra, 6 490 kr 
Varje påbörjad kalendermånad du hyr ett virkesmärkningssystem debiteras med 6 490 kr.  

Fakturering och betalningar 
• Startavgiften faktureras i samband med din beställning och förfallodagen sätts så att den 

infaller cirka en vecka före montaget.  

• Montaget och första hyran samt andra månadshyran faktureras direkt efter utfört montage.  

• Övriga månadshyror faktureras den 1 varje månad med förfallodag den sista bankdagen i 

månaden före hyresperioden som fakturan avser.  

 

EXEMPEL 

Beställer du ett Logscom GTP med månadsabonnemang i mitten av april och som beräknas monteras 

den 10 maj, får du, i samband med orderbekräftelsen en faktura på startavgiften med förfallodatum 

9 maj. Efter att montaget utförts får du en faktura på montaget samt första och andra 

månadshyrorna med förfallodag den sista maj. Den första juni får du fakturan på juli månadshyra och 

med förfallodag den sista juni, o.s.v.  

   Första månadshyran reduceras till att omfatta perioden 10 maj till 31 maj.  

Utebliven betalning 
Uteblir din betalning skickas en påminnelse ut. Påminnelseavgift om 100 kr samt dröjsmålsränta om 

24 % tillkommer. Dröjer betalningen ytterligare överlämnas fordran till inkasso. Uteblir betalning 

trots inkassoåtgärder avslutas abonnemanget i enighet med uppsägningsvillkoren nedan och 

Logscom AB låter omgående hämta hem virkesmärkningssystemet på din bekostnad. 

Ändring av abonnemanget 
Du kan på ett unikt sätt när som helst ändra ditt abonnemang till leasing eller att du kan köpa lös 

märksystemet.  

Ändra till Leasing 
Ändrar du till Leasing är det villkoren som hos Wasakredit som gäller samt att Wasakredit måste 

godkänna dig som kund. Ta del av leasingvillkoren på hos Wasakredit genom att kontakta oss på 

Logscom. Observera att nuvarande villkor hos Wasakredit kan ändras utan förbehåll innan du väljer 

att ändra detta abonnemang till leasing.  

http://www.logscom.com/


Logscom AB 
Blåviksvägen 11 
919 31 Åsele 
SE556848890101  Sida 3 av 5 
   2022-03-31 
+4694110041  Kvartalshyra Logscom GTP 
www.logscom.com  Revision 1 
info@logscom.com  
  
Följande riktvärden på månadskostnader: 

 

Med leasing nyttjas den redan betalda startavgiften som första förhöjda leasingkostnaden. När 

leasingavtalet aktiveras, d.v.s. signerats av samtliga parter, krediteras utestående faktura avseende 

nästkommande månadshyra.  

Med leasingen ingår en försäkring som täcker yttre, oförutsedda skador på märksystemet, se 

försäkringsvillkoren på Wasakredits hemsida.  

Garanti vid leasing 
Uppgraderar du detta abonnemangsavtal till leasing ges tolv (12) månaders garanti enligt 

Garantivillkoren nedan från och med den dag leasingavtalet aktiveras.  

 

Rent köp 
Vid rent köp betalar du 134 900 kr – 24 900 kr (startavgiften) = 110 000 kr. Utestående faktura som 

då avser nästkommande månadshyra krediteras. Köpeskiljningen betalas mot faktura, 30 dagar 

netto.  

Garanti vid rent köp 
Uppgraderar du detta abonnemangsavtal till ett rent köp av Logscom GTP ges tolv (12) månaders 

garanti enligt Garantivillkoren nedan från och med den dag faktura på köpeskiljningen ställs ut.   
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Uppsägning av abonnemanget 
Skulle du vilja avsluta ditt abonnemang och inte behålla märksystemet kan abonnemanget enkelt 

sägas upp genom att ringa eller maila oss. Abonnemanget kan tidigast avslutas den sista vardagen i 

den kalendermånad som infaller tre kalendermånader efter uppsägningen är Logscom tillhanda.   

EXEMPEL 

Säger du upp abonnemanget den 14 juni avslutas abonnemanget som tidigast den 30 septemberi.  

Demontage och retur 
När abonnemanget avslutas ansvarar du som köpare för att demontera virkesmärkningssystemet 

Logscom GTP från din maskin och att Logscom AB skyndsamt återfår märksystemet. Självklart 

erbjuder vi oss att på plats i skogen demontera märkningssystemet mot en kostnad. Arbetet med att 

demontera systemet tar ca två timmar. Kontakta oss för aktuellt pris den dagen, observera också att 

reskostnaden för oss också tillkommer.  

Återfås inte märksystemet inom två (2) veckor efter det att abonnemanget avslutas genom 

uppsägning tillkommer ytterligare en (1) månadsavgift. Detsamma gäller om du inte ställer maskinen 

som virkesmärkningssystemet monterats på till vårt förfogande att utföra demonteringsarbetet på.  

Garantivillkor 
Logscom AB svarar för samtliga fel på virkesmärkningssystemet som uppkommer under tiden som 

detta abonnemang är aktivt. Du som köpare betalar enbart Logscoms AB:s resa och restid till din 

maskin för felavhjälpning. Ytterligare resor till din maskin i samma ärende debiteras ej. Vi kommer 

dock alltid först och främst försöka supporta och felsöka via internet och telefon. Finns möjligheten 

försöker vi också låta dig som kund byta nödvändiga delar som vi då skickar till er.   

Notera att Logscom AB inte ersätter dig för inkomstbortfall eller merkostnader liksom andra 

kostnader under tid som virkesmärkningssystemet Logscom GTP inte fungerar som önskat.  

För att åberopa garanti krävs att felet anmäls direkt efter att du upptäckt felet och senast 

nästkommande vardag. Som köpare ansvarar du för följdfel som beror på att du fortsätt använda 

maskinen eller virkesmärkningssystemet trots ursprungsfelet.  

EXEMPEL 

Du upptäcker att skrivaren märker dåligt, fyller på färg, rengör skrivaren men felet kvarstår och du 

kör vidare utan att kontakta Logscom AB. Felet visar sig bero på en trasig kabel som sedan förstör 

märksystemets styrkort. Du som kund blir då ersättningsskyldig för styrkortet medan Logscom står för 

kostnaden att åtgärda kabelhaveriet. Du som kund betalar härutöver också Logscoms kostnad att 

reaa ut till dig om så behövs.  

Vidare blir du som kund också ersättningsskyldig för fel som uppstår vid felaktig samt oriktig 

användning eller underlåtenhet att följa våra skötselanvisningar och instruktioner. Vid omfattande 

misskötsamhet gällande underhåll och skötsel av virkesmärkningssystemet äger Logscom AB rätt att 

återta märksystemet och du som kund är därefter skyldig att ersätta Logscom AB för våra kostnader 

att reparera systemet samt våra kostnader för att hämta hem systemet.  
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Felavhjälpning  
Logscom ansvarar för felavhjälpning. Support ges under normala kontorstider, d.v.s. helgfria 

måndagar till fredagar mellan klockan 08:00 och 16:00. Efter felanmälan där felavhjälpning behöver 

utföras på plats i skogen skall Logscom inställelsetid maximalt vara fjorton (14) kalenderdagar. Kan 

Logscom AB inte åtgärda felet inom fjorton dagar reduceras månadsavgiften på nästkommande 

faktura med motsvarande andel av månaden där systemet ej fungerat.  

 

Rabatter på övrigt sortiment 
På Logscom AB finns ett stort sortiment av såväl oljor, smörjmedel, tillbehör och även vattensport. 

Du som abonnerar eller köper ett virkesmärkningssystem har 30 % rabatt på vårt övriga sortiment.  

Övrigt 
Samtliga priser och kostnadsbelopp är angivna exklusive moms. För avtalsbundenhet gällande 

månadsabonnemang krävs en av Logscom AB godkänd kreditprövning av dig som kund samt ett 

tecknande av särskilt skriftligt avtal. Logscom AB äger rätt att närhelst ej längre erbjuda nya 

månadsabonnemang enligt detta avtal, ingångna avtal gäller enligt tecknade avtal.  
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