
Allmänna villkor hemmaproffs 

Bolagsinformation 

Optimera Svenska AB  

Organisationsnummer: 556193-8134 

Adress: Cederströmsgatan 1, 212 39, Malmö 

Telefonnummer: 040-692 37 00 

Ansökan om kontokredit 

För att kunna fullfölja en kontoansökan online behöver du vara över 18 år och ha ett giltigt BankID. 

Om du saknar BankID är du välkommen att ansöka om konto i din närmaste butik, var vänlig att ta 

med giltig legitimation. 

Kontovillkor  

En kreditprövning av den sökande görs alltid i samband med en kontoansökan hos Optimera. 

Kontot upphör att gälla när 18 månader har gått sedan kunden senaste utnyttjade kontot. 

I konsumentförhållande skall konsumentkreditlagen och konsumentköplagen gälla till fullo.  

Leveransvillkor 

Leveranstid 

Leveranstiden står alltid på din orderbekräftelse och är preliminär. I de fall leveranstiden som anges 

på orderbekräftelsen inte motsvarar dina förväntningar har du givetvis rätt att ändra eller annullera 

din beställning. Kontakta din säljare så fort du fått ditt ordererkännande om du önskar ändra din 

order. En del produkter som tillverkas vid beställning, till exempel dörrar och fönster som beställs i 

kundanpassade mått har oftast en längre leveranstid som ligger på 6-8 veckor. 

Leveransförseningar 

Om det blir leveransförseningar informeras du alltid. Orsaker till leveransförseningar kan vara till 

exempel när vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Du har som kund alltid rätt att häva 

köpet vid betydande leveransförseningar. Optimera förbehåller sig rätten till friskrivning från all 

ersättning till kund gällande leveransförseningar. 



Leveranssätt 

Har du inte möjlighet att själv köra hem dina varor så gör vi naturligtvis det åt dig. Meddela din 

säljare när du gör din beställning om du vill ha hemkörning. Optimera tar ut fraktkostnad och ibland 

kan även pall- och emballagekostnader förekomma. Kommer din leverans direkt från fabrik gäller 

andra priser och fraktkostnader enligt särskilda överenskommelser. OBS! När du får hem dina varor 

ska du som köpare besiktiga dina varor för att upptäcka eventuella transportskador. Om du 

upptäcker en skada ska du anmäla det till transportören som noterar det på följesedel tillsammans 

med sin namnunderskrift. 

Betalningsvillkor 

Betalning via bank- eller plusgiro. Fakturan skall vara betald på angiven betalningsdag dvs 10 dagar 

netto från faktura datum. Ange alltid fakturans OCR- eller fakturanummer vid betalning. 

Faktureringsavgift uttages per faktura. 

Faktureringsavgiften kan höjas i det fall Optimeras kostnader avseende fakturering ökar. Om 

betalning uteblir överlämnas fordran till inkassering och inkassokostnader debiteras på 

kontohavaren. 

Ränta och påminnelseavgifter 

Om fakturan inte betalas i tid tar Optimera ut den lagstadgade påminnelseavgiften på förfallet 

belopp tills betalning sker. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr vid varje tillfälle. Efter 

förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta med 8% över Riksbankens gällande referensränta. 

Reklamationer 

För att göra en reklamation kontakta den Optimerabutik där varan är inköpt. 

Ångerrätten 

Vid köp på Optimera.se har du som kund enligt lag rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerrätten 
på 14 dagar börjar gälla dagen efter att kunden har fått varan levererad eller hämtat den på aviserat 
utlämningsställe.  

Returkostnader 

Vid användning av ångerrätten står Optimera för den ursprungliga fraktkostnaden och betalar 
tillbaka varans kostnad. Kunden står själv för eventuella kostnader för att returnera sina varor. 
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