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Betalnings- & leveransvillkor E-HANDEL 
Genom köp av produkter på www.wttrailer.se godkänner du våra allmänna betalnings- och 
leveransvillkor. Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej 
föreskriver villkor som är i konflikt med dessa köpevillkor. 

BETALNING      
Vi erbjuder dig att betala med faktura, kortbetalning 
eller delbetalning. Vi samarbetar med Nets. 

 
Faktura  
För att handla mot faktura måste du ange ditt 
personnummer eller organisationsnummer. 
Förutsättning för att få handla mot är bland annat att du 
som privatperson är registrerad i folkbokföringsregistret 
i Sverige och är över 18 år. Du får inte heller ha några 
betalningsanmärkningar. Fakturan kan komma att 
överlåtas till annan fordringsägare. Fakturans 
betalningsvillkor är 14 dagar, om inget anat anges. 

Delbetalning 
Nets erbjuder, efter godkänd kreditprövning som  
sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, att 
teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår 
som framgår av de allmänna villkoren hos banken.  

• Kredittiden väljer du enkelt genom att kryssa i 
det alternativ som passar er bäst. Du åtar er 
att inom kredittiden återbetala hela krediten. 
Det innebär att du varje månad måste betala 
minst den summa som framgår av det val du 
gjort. Självklart kan du betala mer eller betala 
hela krediten på en gång utan att detta kostar 
något extra.  

•  Exempel på effektiv ränta finns i regel under 
varje enskild produkt på hemsidan.  

Kortbetalning 
Tillåtna kort på WTtrailer.se är VISA och MasterCard. 
Vid betalningen anges kortnummer, kortets giltighetstid 
samt CVC-koden som står angiven på baksidan på 
kortet. WT Trailer använder 3D-secure, som är en 
säkerhetsstandard framtagen av VISA och MasterCard. 
Betalningen sker via Nets som är PCI-certifierad samt 
följer internationella säkerhetsstandarder. All 
information som skickas är krypterad, vilket gör att 
obehörig inte kan få tillgång till känslig data gällande er 
kortbetalning.  
   För smidig och säker hantering av kostnader som 
kan tillkomma i efterhand (exempelvis frakt) lagras dina 
kortuppgifter för detta ändamål. WTtrailer.se har inte 
tillgång till kortuppgifterna utan dessa hanteras till fullo 
av PCI-certifierade Nets.  
   Orderns totala belopp reserveras direkt på ditt konto 
men beloppet dras först vid leverans av ordern, dock 
senast efter 3 dagar. 

Förskottsbetalning 
Totalsumman sätts in på vårt angivna bankgiro som 

medföljer fakturan/kvittot efter köp.  
Då pengarna är oss tillhanda skickas varan omgående, 
alternativt om du har valt att hämta varan själv har du 
nu möjlighet att hämta ut varan på vårt Centrallager 
mot tidsbokning, eller annan plats enligt 
överenskommelse. Observera att bankernas hantering 
kan innebära ett par bankdagars fördröjning från 
betalningstillfället. 
 

PRISER                       
Samtliga priser som anges är i svenska kronor 
inklusive moms 25 %. Alla varor säljs var för sig, även 
om det finns flera varor på en bild, säljs de styckevis 
om det inte uttryckligen står i varubeskrivningen att 
övriga varor på bilden ingår i varans pris. 
 

LEVERANSER                                                           
När du har betalt in beloppet kontaktar vi dig per 
telefon för att bestämma tid och plats för utlämning av 
ditt släp. Om du känner dig osäker så kontakta oss 
innan du lägger din order på telefon: 0430-68 61 40. 

Avhämtning vid Centrallager 
Samtliga släpvagnar i vårt sortiment kan hämtas direkt 
ifrån vårt Centrallager mot inbokat besök/tidsbokning. I 
dessa fall debiteras ingen fraktkostnad eller 
utkörningsavgift.  

Avhämtning vid Utlämningsplats 
När du har betalt in beloppet kontaktar vi dig per 
telefon för att bestämma tid och plats för utlämning av 
ditt släp. Ditt närmaste utlämningsställe i Skåne och 
längs västkusten finner du på: 
www.wttrailer.se/utlamning 

Övriga leveransvillkor 
Det är på köparens ansvar att säkerställa att eventuell 
leveransadress som uppgivits vid beställningstillfället är 
korrekt. Det är också köparens ansvar att vara nåbar i 
samband med leverans. Risken för varan övergår på 
kunden efter mottagandet. 

Eventuella transportskador 
Köparen ansvarar för att undersöka att godset är felfritt. 
Eventuell transportskada skall anmälas direkt vid 
avhämtningstillfället. Anmäls inte skadan vid 
avhämtningstillfället ersätter inte fraktbolaget skadan.  
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ÖPPET KÖP/RETURER 

Privatperson 
Du som privatperson har full bytes- eller returrätt inom 
14 dagar efter att du genomfört ditt köp. Vill du ångra 
ditt köp ombeds du kontakta oss via e-post till: 
order@wttrailer.se 

• Returnerade varor måste vara oanvända och 
i nyskick för att en återbetalning skall kunna 
ske. Är varan förpackad i emballage skall den 
returneras i originalemballaget. 

• Eventuell returkostnad betalas av köparen. 
• Ångerrätt gäller ej på specialbyggda släp. 

Företag 
Beställningar gjorda på wttrailer.se är bindande. Vilket 
innebär att ångerrätt ej gäller. 
 

REKLAMATION 

Privatperson 
Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig 
tid från då felet upptäckts. Är garantitiden utgången är 
det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid 
leveranstillfället. Konsumentköplagen samt andra 
tillämpliga lagar ger dig som kund viktiga rättigheter 
som en treårig reklamationsrätt mot ursprungliga fel på 
varan. För mer info, se http://www.konsumentverket.se 

Företag 
Önskemål om reklamation skall delges oss inom skälig 
tid från då felet upptäckts. Är garantitiden utgången är 
det köparens ansvar att påvisa att felet redan fanns vid 
leveranstillfället. Köp-lagen och övriga tillämpliga lagar 
ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 
års reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan. Vid 
eventuell tvist så följer vi Allmänna 
Reklamationsnämndens rekommendationer. 

Vid eventuell reklamation ska släpet till Sandvad 469, 
312 95 Laholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGAGNADE SLÄPVAGNAR OCH TRAILERS 
Begagnade släpvagnar säljs i befintligt och av köparen 
besiktigat skick. Köpare bör därför undersöka varan 
och dess funktion noggrant innan köp.    
Reklamationsrätten för begagnade varor följer av 
reglerna i Konsumentköplagen §23 och §24.  
Endast fel som kan anses vara hänförliga till tidpunkten 
före leverans av begagnad vara kan åberopas i detta 
hänseende. Då det handlar om en begagnad vara, har 
köparen en långtgående undersökningsplikt och 
förhållanden som kunnat upptäckas i samband med 
köpet kan inte senare användas som skäl vid 
reklamation. 
 

ÖVRIG INFORMATION                                                
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i 
information, priser samt bild och videomaterial på 
webbplatsen. Vi kan inte heller garantera att 
produktbilder och miljöbilder återger en varas exakta 
utseende samt beskaffenhet. 

GIVEAWAY                                                                    
I de fall då en give-away ingår i köpet skickas denna 
give-away efter det att fakturan är betald. Om varor 
returneras vilket i efterhand innebär att köpet inte 
längre är i tillräcklig omfattning för att uppfylla kraven 
för give-away, skall utdelad give-away returneras. 

GARANTIER                                                           
Minst ett års fabriksgaranti gäller. Garanti gäller ej för 
fel som orsakats av felaktig användning av produkten. 
För övriga garantier se separat garantibevis som 
medföljer vid köp. 

PERSONUPPGIFTER                                     
Wttrailer.se behandlar alla personuppgifter 
konfidentiellt och använder dem endast vid 
kreditbedömning och vid våra kontakter med dig som 
kund. 
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