
Lindbackens VVS AB:s  

Villkor  

 
1. FÖRETAGSUPPGIFTER: 
Lindbackens VVS AB 
Torpvretsvägen 4 
754 71 Uppsala 
 
1.2 ORGANISATIONSNR: 
559204-4597 
 
2. FÖLJANDE UPPGIFTER SKA UPPGES VID BESTÄLLNING AV ARBETE: 
 
2.1 • Namn och adress 
2.2 • E-mail samt telefonnummer 
2.3 • Personnummer samt fastighetsbeteckning vid ROT 
2.4 • Om köparen är företag behövs ett organisationsnr samt VAT-nr 
 
3. FAKTURA  
 
3.1 Betalning sker mot faktura, via PDF-faktura eller e-faktura. 
 
3.2 När ett arbete sträcker sig under en längre tid kommer arbetet att 
delfaktureras efter färdigställandegrad. 
 
3.3 Vi förbehåller oss rätten till kreditkontroll samt att begära förskottsbetalning 
och/eller säkerhet. Minimidebitering för alla arbeten är 1 hel timme. 
 
3.4 Tiden för arbete startar med utgång från vårt kontor på Torpvretsvägen 4 i 
Uppsala och innefattar lastning av servicebil, restid, arbetstid samt resa tillbaka 
till oss. 
 
3.5 I debiteringstiden ingår arbetsledning, lön, avtalsförsäkringar, 
entreprenadförsäkringar och resor under ordinarie arbetstid klockan 07:00 – 
16.00. 
 
3.6 Samtliga våra montörer har yrkesbevis och är certifierade för Säker Vatten. 
 
3.7 Lindbackens VVS AB ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan 
målsmans godkännande. 
 
3.8 Anmärkningar på fakturan skall göras inom 8 dagar. 
 
4. BETALNINGSVILLKOR FÖR MATERIAL I SAMBAND MED BESTÄLLNING  
 
4.1 Inköp av dyrare material faktureras i samband med beställningen av projektet. 
Betalning ska ske 10 dagar från fakturans utställande för beställt material. 
 
4.2 All material tillhör Lindbackens VVS AB tills hela fakturan är fullbetald. 
 
 



4.3 Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om 60 kr samt 
dröjsmålsränta som debiteras enligt lag med referensränta + 12 % på 
fakturabeloppet från förfallodagen 
 
5. BETALNINGSVILLKOR 
 
5.1 Betalningsvillkor 20 dagar för privatpersoner och företag om inget annat 
avtalats innan påbörjat arbete. Betalas inte fakturan inom avtalad tid överlämnas 
ärendet vidare till ett inkassoföretag för vidare hantering. Därefter sker all 
kontakt, gällande fakturan, med inkassoföretaget. 
 
6. GARANTI 
 
6.1 Vi lämnar 2 års garanti på vårt material enligt våra grossisters villkor, vi lämnar 
dock ingen garanti på kundens inköpta material.  
 
6.2 För att garantin ska gälla måste fakturan vara slutbetald efter slutfört arbete.  
 
7. ROT-AVDRAG 
 
Om ROT-avdrag ska göras behöver detta meddelas innan fakturan utställs. 
 
7.1 Personnummer på den som är registrerad ägare till fastigheten (kan vara flera 
personer) eller bostadsrätten 
 
7.2 Fastighetsbeteckning ( t ex.  VILLATOMTEN 1:1 )  om du bor i villa, eller om du 
bor i bostadsrätt : 
 
7.3 Bostadsrättsföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer ( 4 
siffror, tex 1101 ) 


