
KLÄDFÖR VARING E IRA L IGHT



Klädförvaring av högsta kvalitet 

Håll ordning på kläder och skor med vår kapphylleserie Eira Light. Förvaringen erbjuder utmärkt förvaring för ytterkläder och skor.  

Tillverkad i vitpigmenterad björkkryssfaner av högsta kvalitet. Varje del är omsorgsfullt tillverkad med avrundade och avfasade kanter. 

Flera olika standardmodeller 

I serien finns flera olika standardmodeller för att kunna skapa en förvaring med unik och personlig touch. Sittbänk gör det lätt för  

barnen att själva sätta på kläder och skor. Bakom sittbänken finns skoförvaring i form av metallrör. Ankarkrokar och kroklist ingår alltid 

som standard. Hyllfacken är perfekt för personlig förvaring av vantar, mössor och halsdukar. Både vägghängd- och golvstående  

modell är utvecklad för att det skall vara lättstädat under förvaringen.

Välj mellan sju betsfärger till luckorna 

Luckor i sju betsfärger finns som tillval. Välj luckor i en färg eller blanda olika färger för ett färgglatt utseende.

klädförvaring
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EIRA LIGHT golvmodell utan mellanväggar
Klädförvaring utan mellanväggar tillverkad i 18 mm vitpigmenterad kryssfaner i björk.
Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring  
levereras med skohylla samt sittbänk och varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar 
samt kroklist med dubbelkrok. Luckorna beställs som tillbehör och finns i sju st olika betsfärger.

EIRA LIGHT golvmodell med mellanväggar
Klädförvaring med mellanväggar tillverkad i 18 mm vitpigmenterad kryssfaner i björk.
Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring  
levereras med skohylla samt sittbänk och varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar 
samt kroklist med dubbelkrok. Luckorna beställs som tillbehör och finns i sju st olika betsfärger.
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Antal fack Antal fackHöjd / Djup Höjd / DjupArtikelnummer ArtikelnummerPlatsbredd PlatsbreddTotalbredd Totalbredd

2 fack

2 fack

2 fack

3 fack

3 fack

3 fack

4 fack

4 fack

4 fack

5 fack

5 fack

5 fack

2 fack

2 fack

2 fack

3 fack

3 fack

3 fack

4 fack

4 fack

4 fack

5 fack

5 fack

5 fack

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

494 mm

554 mm

614 mm

732 mm

822 mm

912 mm

970 mm

1090 mm

1210 mm

1208 mm

1358 mm

1508 mm

494 mm

554 mm

614 mm

732 mm

822 mm

912 mm

970 mm

1090 mm

1210 mm

1208 mm

1358 mm

1508 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm 

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm 

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

1500 / 280 mm

7211052002

7211052001

7211052000

7211053002

7211053001

7211053000

7211054002

7211054001

7211054000

7211055002

7211055001

7211055000

72150510021

72150510022

72150510020

72150510031

72150510032

72150510030

72150510042

72150510040

72150510041

72150510051

72150510052

72150510050

Stomme i vit bets

Lucka med ljusgrå bets

Lucka med blå bets

Lucka med röd bets

Lucka med vit bets

Lucka med mörkgrå bets

Lucka med grön bets

Lucka med svart bets



Levereras med två stycken dubbelkrokar samt 
kroklist med dubbelkrok till varje fack

Luckorna beställs som tillbehör och finns i sju 
olika betsfärger.

Den smarta lösningen på skohyllan gör att 
skorna inte står ivägen vid städning.

Eira Light är tillverkad i 18 mm vitpigmenterad 
kryssfaner i björk. De rundade hörnen gör den 
både barnvänlig och ger den en snygg design.



Antal fack Antal fackHöjd / Djup Höjd / DjupArtikelnummer ArtikelnummerPlatsbredd PlatsbreddTotalbredd Totalbredd

2 fack

2 fack

2 fack

3 fack

3 fack

3 fack

4 fack

4 fack

4 fack

5 fack

5 fack

5 fack

2 fack

2 fack

2 fack

3 fack

3 fack

3 fack

4 fack

4 fack

4 fack

5 fack

5 fack

5 fack

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

494 mm

554 mm

614 mm

732 mm

822 mm

912 mm

970 mm

1090 mm

1210 mm

1208 mm

1358 mm

1508 mm

494 mm

554 mm

614 mm

732 mm

822 mm

912 mm

970 mm

1090 mm

1210 mm

1208 mm

1358 mm

1508 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

1350 / 280 mm

7210-0008

7210052001

7210052000

7210053002

7210053001

7210053000

7210-0009

7210054001

7210054000

7210-0010

7210055001

7210055000

72160510021

72162F

72160510020

72160510031

72163F

72160510030

72160510041

72164F

72160510040

72160510051

72165F

72160510050
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Stomme i vit bets

Lucka med ljusgrå bets

Lucka med blå bets

Lucka med röd bets

Lucka med vit bets

Lucka med mörkgrå bets

Lucka med grön bets

Lucka med svart bets

EIRA LIGHT väggmodell utan mellanväggar
Klädförvaring utan mellanväggar tillverkad i 18 mm vitpigmenterad kryssfaner i björk.
Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring  
levereras med skohylla samt sittbänk och varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar 
samt kroklist med dubbelkrok. Luckorna beställs som tillbehör och finns i sju st olika betsfärger.

EIRA LIGHT väggmodell med mellanväggar
Klädförvaring med mellanväggar tillverkad i 18 mm vitpigmenterad kryssfaner i björk.
Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring  
levereras med skohylla samt sittbänk och varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar 
samt kroklist med dubbelkrok. Luckorna beställs som tillbehör och finns i sju st olika betsfärger.





EIRA LIGHT skohylla utan sittbänk / med sittbänk
Skohylla tillverkad i 18 mm vitpigmenterad kryssfaner i björk. Finns i tre st bredder med invändigt 
mått B220, B250 och B280 mm.

EIRA LIGHT överhylla inkl. kroklist

EIRA LIGHT lucka 

Överhylla tillverkad i 18 mm vitpigmenterad kryssfaner i björk. Finns i tre st bredder med invändigt 
mått B220, B250 och B280 mm. Varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar samt kroklist 
med dubbelkrok. Luckorna beställs som tillbehör och finns i sju st olika betsfärger.

Luckorna beställs som tillbehör och finns i sju st olika betsfärger. 
Antal fack

Antal fack
Antal fack

Tillbehör Lucka

Höjd / Djup

Höjd / Djup
Höjd / Djup

Platsbredd 250 mm

Artikelnummer

Artikelnummer
Artikelnummer

Platsbredd 280 mm

Platsbredd

Platsbredd
Platsbredd

Totalbredd

Totalbredd
Totalbredd

Platsbredd 220 mm

2 fack med sittbänk

2 fack med sittbänk

2 fack med sittbänk

3 fack med sittbänk

3 fack med sittbänk 

3 fack med sittbänk

4 fack med sittbänk

4 fack med sittbänk 

4 fack med sittbänk

5 fack med sittbänk

5 fack med sittbänk

5 fack med sittbänk

2 fack utan sittbänk

2 fack utan sittbänk 

2 fack utan sittbänk 

3 fack utan sittbänk 

3 fack utan sittbänk 

3 fack utan sittbänk 

4 fack utan sittbänk 

4 fack utan sittbänk 

4 fack utan sittbänk 

5 fack utan sittbänk 

5 fack utan sittbänk

5 fack utan sittbänk

2 fack

2 fack

2 fack

3 fack

3 fack

3 fack

4 fack

4 fack

4 fack

5 fack

5 fack

5 fack

Lucka med vit bets

Lucka med ljusgrå bets 

Lucka med mörkgrå bets 

Lucka med blå bets 

Lucka med grön bets 

Lucka med röd bets 

Lucka med svart bets

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

220 mm

250 mm

280 mm

494 mm

554 mm

614 mm

732 mm

822 mm

912 mm

970 mm

1090 mm

1210 mm

1208 mm

1358 mm

1508 mm

494 mm

554 mm

614 mm

732 mm

822 mm

912 mm

970 mm

1090 mm

1210 mm

1208 mm

1358 mm

1508 mm

494 mm

554 mm

614 mm

732 mm

822 mm

912 mm

970 mm

1090 mm

1210 mm

1208 mm

1358 mm

1508 mm

7211056000(-220)

7210056030(-220)

72153310020(-220)

7210056070(-220)

7210056080(-220)

7210056050(-220)

7210056010(-220)

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

318 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

300 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

400 / 280 mm

7211056000(-250)

7210056030(-250)

72153310020(-250)

7210056070(-250)

7210056080(-250)

7210056050(-250)

7210056010(-250)

7214056022

7214056021

7214056020

7214056031

7214056032

7214056030

7214056041 

7214056042

7214056040

7214056052

7214056051

7214056050

7214052001

7214-0004

7214052000

7214-0006

7214053001

7214053000

7214-0007 

7214-0003

7214054000

7214055002

7214055001

7214055000

7213052001

7213-0004

7213052000

7213-0005

7213053001

7213053000

7213-0006

7213-0003

7213054000

7213055002

7213055001

7213055000

7211056000(-280)

7210056030(-280)

72153310020(-280)

7210056070(-280)

7210056080(-280)

7210056050(-280)

7210056010(-280)

SI
D

A
N

 8
   

|  
 K

LÄ
D

FÖ
R

VA
R

IN
G

 E
IR

A
 L

IG
H

T





MILJÖ OCH KVALITET
MILJÖN 

Sonesson Inredningar AB vill värna om miljön och vårt mål är att alltid sträva efter att arbeta  

med de mest miljöanpassade materialen och metoderna som finns på marknaden. En mer  

detaljerad beskrivning av innehållet i våra kläd- och förvaringsskåp finns i våra samman- 

fattade byggvarudeklarationer. Här finns även uppgifter om energiförbrukning, restprodukter  

och återvinning. Sammanfattade byggvarudeklarationer kan beställas på 040-38 39 00.

KVALITET 

Sonesson Inredningars produkter är GS-godkända av tyska TÜV, vilket innebär att de uppfyller 

höga krav på kvalitet, hållbarhet och tillverkningsmetoder. 

•  Transportförpackningen består av polystyren och sträckfilm av polyeten vilket ger ett  

minimum av emballage.

• Transporter utförs av speditionsföretag med dokumenterat miljöarbete.

• Materialen i skåpen är lätt identifierbara, vilket underlättar återvinning. 

• Basta syftar till att bidra till att fas ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur byggvaror.  

Sonesson Inredningar kan redovisa ett antal produkter som uppfyller dessa kriterier.

10 års garanti.

BASTA-systemet drivs av IVL Svenska  
Miljöinstitutet. BASTA-systemet syftar 
till att bidra till att fasa ut ämnen med 
särskilt farliga egenskaper ur byggvaror. 
Sonesson kan redovisa ett antal produkter 
som uppfyller dessa kritereier.

Sonesson Inredningars produkter är 
GS-godkända av tyska TÜV, vilket  
innebär att de uppfyller höga krav på 
kvalitet, hållbarhet och tillverknings- 
metoder.

Materialen i skåpen är lätt identifierbara, 
vilket underlättar återvinning. 

ISO 9001 certifikat 

ISO 14001 cerifikat

Högsta kreditvärdighet.
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Danish Technological Institute.





ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR
1. DEFINITIONER
I dessa allmänna försäljningsvillkor ska nedan angivna termer ha följande betydelse.”Bolaget” avser  
Sonesson Inredningar AB, org. nr. 556139-0336, ”Kundanpassad Produkt” avser sådan produkt som tillverkats 
efter Köparens anvisning och/eller sådan produkt som Bolaget normalt inte tillverkar eller försäljer, ”Köparen” 
avser den köpare som köper Bolagets produkter, ”Standardprodukt” avser sådana produkter som framgår av 
Bolagets prislista, och ”Produkt” eller ”Produkter” avser samtliga produkter som Bolaget levererar.

2. PRODUKTINFORMATION
Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den  
utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

3. TILLÄMPLIGHET
3.1 Dessa villkor gäller för Bolagets försäljning av Produkter tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget.  

3.2 Bolaget har rätt att när som helst ändra dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft fyra veckor efter det 
att Bolaget informerat Köparen om de ändrade villkoren.

4. ANBUD
Anbud som Bolaget lämnar gäller 30 dagar från anbudsdatum om inte annat särskilt avtalats.

5. ORDER M.M.
5.1 Order bekräftas med skriftlig orderbekräftelse, per telefax, e-post eller vanlig postgång till Köparen.  
Bindande avtal om leverans av Produkter ska anses uppkomma när Köparen mottar orderbekräftelse från  
Bolaget och

a  Köparen skriftligt bekräftar beställningen inom tre arbetsdagar från mottagandet av orderbekräftelsen eller  
om sådan bekräftelse inte skett,

b  om inte Köparen framställer anmärkningar mot orderbekräftelsen inom fem arbetsdagar efter mottagandet  
av orderbekräftelsen.  

5.2 Ändring eller annullering skall ske skriftligen via e-post till order@sonesson.se. 

5.3 Vid ändring eller avbeställning avseende Standardprodukt, efter att bindande avtal enligt 5.1 kommit till 
stånd, ska Köparen erlägga följande avseende den ändrade eller avbeställda delen av leveransen. Vid sådan 
ändring garanterar Bolaget inte tidigare bekräftad leveranstid.

1-2 arbetsdagar efter orderläggning ingen kostnad.
3-5 arbetsdagar  efter orderläggning ska Köparen erlägga 50 procent av Produktens bekräftade nettopris.
6 arbetsdagar efter orderläggning ska Köparen erlägga 100 procent av Produktens bekräftade nettopris.

5.4 Vid ändring eller avbeställning av leverans avseende Kundanpassad Produkt, efter att bindande avtal  
enligt 5.1 kommit till stånd, har Bolaget rätt att kräva att Köparen erlägger fullt pris för hela leveransen.  
Denna rätt påverkar inte Bolagets eventuella rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av ändringen 
eller avbeställningen.

5.5 Vid ändring av bekräftad leveranstid på köparens begäran senare än 21 dagar före avtalad leverans,  
kommer Bolaget att fakturera Köparen på ursprunglig leveransdag. Dessutom kommer bolaget att fakturera 
Köparen för uppkommen lagerkostnad, dock minst 500 kr.

6. PRIS OCH BETALNING
6.1 Om annat inte avtalats gäller det pris som är angivet i Bolagets prislista vid tidpunkt då bindande avtal 
ingås. 

6.2 Samtliga priser i varje prislista som ges ut av Bolaget är angivna exklusive mervärdeskatt, frakt och  
transportförsäkring.  

6.3 Bolaget förbehåller sig rätten till prisjusteringar på grund av omständigheter som Bolaget inte kan  
påverka samt eventuella skriv- och tryckfel. 

6.4 Betalning ska ske i enlighet med de villkor som angivits i tillämplig prislista. Utöver priset angivet i tillämp-
lig prislista ska Köparen erlägga mervärdesskatt och i förekommande fall annan tillämplig skatt eller pålaga.

6.5 Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår kravavgift och 
dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6.6 Bolaget förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning om det enligt Bolagets uppfattning finns  
särskilda skäl för detta.

6.7 Bolaget förbehåller sig rätten att kräva bankgaranti om det enligt Bolagets uppfattning finns särskilda skäl 
för detta.

7. LEVERANS
7.1 Leveranstid
7.1.1 Leveranstid anges i orderbekräftelsen från Bolaget. Vid avsaknad av leveranstid ska Produkten levereras 
inom skälig tid från det att avtal ingåtts. 

7.1.2 Har parterna avtalat om en tidsrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från avtalets ingående.  
Det ankommer på Bolaget att närmare bestämma tidpunkten för avlämnandet inom nämnda tidsrymd.

7.2 Leveransklausul 
Såvitt inte annat avtalats ska såsom leveransvillkor gälla Ex Works (INCOTERMS 2010).

7.3 Leveransförsening 
7.3.1 Om Bolaget finner det sannolikt att Bolaget inte kan hålla avtalad leveranstid eller framstår sådan  
försening som sannolik ska Bolaget utan dröjsmål meddela Köparen detta samt ange den tidpunkt då  
leverans beräknas ske.

7.3.2 Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 12 angiven omständighet eller på grund av  
omständighet som är hänförlig till Köparen eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt punkt 7.3.1 
ska leveranstiden förlängas med skälig tid.

7.3.3 Har Bolaget meddelat Köparen leveransförsening enligt punkt 7.3.1 ska Bolaget inte anses vara i dröjs-
mål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för Köparen som anges i punkt 7.3.4.

7.3.4 Om leveranstiden i enlighet med punkt 7.3.2 förlängts med mer än trettio dagar och har Produkterna 
inte levererats vid utgången av denna tid äger vardera parten rätt att genom meddelande till den andra 
parten häva avtalet såvitt avser försenad del av leverans. Avser den försenade leveransen Kundanpassade 
Produkter har Köparen dock endast rätt att häva om förseningen är av väsentlig betydelse för Köparen och 
Bolaget insåg eller borde ha insett detta. Hävs avtalet på grund av försening har part inte annan rätt till  
ersättning för skada än vad som följer av punkt 7.3.5.   

7.3.5 Skadestånd vid försening och/eller hävning enligt ovan utgår endast om särskild överenskommelse 
träffats därom. Eventuellt skadeståndsanspråk ska framställas skriftligen senast två månader efter det att  
leveransen ska ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

7.4 Retur 
Levererad vara får ej returneras utan särskild överenskommelse med Bolaget.
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8. MOTTAGNING AV GODS
Köparen ska vid Produkternas ankomst göra mottagningskontroll avseende följesedel, antal kolli, varuslags-
uppgifter på förpackningen samt utifrån synliga skador. Avvikelser i leverans ska Köparen anmäla till transpor-
tören samtidigt med att godset mottages. Detta anges på fraktsedel innan kvittering sker. Beträffande skador 
se punkt 9.

9. SKADOR
9.1 Transportskadat gods ska noteras på fraktsedel innan kvittering sker samt omedelbart anmälas till transport-
företaget. När godset avemballerats eller i annat fall används ska mottagningskontroll utföras omgående och 
undersökas beträffande eventuella dolda transportskador. Dessa skador ska anmälas till transportören inom 
7 dagar. Anmälan ska även göras skriftligt, med beskrivning av avvikelsen, till Bolaget i det fall Bolaget står för 
transporten.

9.2 För det fall det föreligger brist i leveransen har Köparen endast rätt att hålla inne så stor del av betalningen 
som motsvarar priset för de produkter som inte levererats. Brister ska anmälas till Bolaget inom 7 dagar.

10. ANSVAR FÖR FEL
10.1 Bolaget är skyldigt att i enlighet med denna punkt 10 genom utbyte eller reparation avhjälpa fel i Produk-
terna som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning.

10.2 Bolaget ansvarar endast för fel i Standardprodukter, med undantag för låsanordningar, gångjärn, sittbänkar 
och dörr- och skivmaterial av trä eller laminat, som visar sig inom 10 (tio) år från respektive leveransdag av  
Produkterna. För låsanordningar, fläktaggregat, gångjärn, sittbänkar och dörr- och skivmaterial av trä eller laminat 
samt för Kund-anpassade Produkter ansvarar Bolaget för fel som visar sig inom 2 (två) år från respektive  
leveransdag av Produkterna.

10.3 Köparen ska skriftligen till Bolaget reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter det att felet visat sig och inte 
i något fall senare än två veckor efter garantitidens utgång enligt punkten 10.2. Reklamationen ska innehålla 
en beskrivning av felet. Om Köparen inte skriftligen reklamerar felet inom i denna punkt angivna frister förlorar 
Köparen rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

10.4 När Bolaget mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 10.3 ska Bolaget avhjälpa felet med den skyndsam-
het som omständigheterna kräver. Bolaget ska bära kostnaderna för sådant avhjälpande. Transport i samband 
med reparation eller utbyte ska ske på Bolagets risk och bekostnad. Köparen ska följa Bolagets instruktioner om 
hur transporten ska ske.

10.5 Bolagets ansvar enligt denna punkt 10 omfattar endast fel som uppstår vid riktig användning av Produk-
terna. Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkterna 
övergått till Köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering 
från Köparen eller Köparens kund sida, ändringar utan Bolagets skriftliga medgivande eller av annan än Bolaget 
utförd felaktig reparation. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.

10.6 Bolaget har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt 10.

11. ANSVAR 
11.1 Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst i 
avtal med tredje man, förlust av goodwill eller annan liknande skada, såvida inte Bolaget förfarit grovt vårdslöst.

11.2 Bolaget ansvarar inte för skada på egendom eller person som orsakats av Produkterna eller dess  
användning.

12. FORCE MAJEURE
12.1 Ingendera parten är ansvarig för försening eller bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt avtalet beroende 
på omständigheter över vilken parten inte råder eller som part inte skäligen kunnat förutse vid avtalets  
ingående, såsom strejk (allmän eller företagsspecifik), eldsvåda, översvämning, embargo, krigshändelse, allmän 
brist på arbetskraft eller råvaror, energi, transporter eller liknande omständigheter som part inte skäligen kunnat 
förutse, under förutsättning att den part som drabbas av sådan omständighet genast underrättar motparten 
härom samt så snart omständighet upphör.

12.2 Skulle leverans försenas mer än 30 dagar beroende på force majeure är berörd part berättigad att häva  
hela eller del av sådan beställning som försenats utan att berörd part på grund därav ska äga rätt till ersättning.

13. HANDLINGAR
Ritningar och tekniska handlingar rörande varan eller dess installation får inte utan Bolagets medgivande  
användas eller kopieras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.  Bolaget förbehåller  
sig rätten till modell- och konstruktionsändringar som ur en tillverkningsteknisk synpunkt är motiverat.

14. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Levererat gods förblir Bolagets egendom till dess full betalning erlagts. 

15. TVISTER
Tvister angående tolkning eller tillämpningen av dessa allmänna leveransvillkor och därmed sammanhängande 
rättsförbehållanden ska avgöras av allmän svensk domstol.

16. PERSONUPPGIFTSPOLICY
Som tidigare Sonesson Inredningar-kund finns dina uppgifter sparade hos oss på ett säkert sätt. De uppgifter 
som lagras är namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress. Detta är information som 
vi behöver för att leverera varor till dig samt att kontakta dig i samband med beställning och leverans. Vi är 
skyldiga att lagra denna information i samband med redovisning, momshantering och eventuell hantering av 
garanti/retur och kan därför inte tas bort. All lagring och hantering av personuppgifter sker i enlighet med EU:s 
databeskyddsförodning (GDPR).

SONESSON INREDNINGAR AB



Sonesson Inredningar är en ledande tillverkare av  
förvaringsskåp och kapprumsinredning. 

Bolaget grundades redan 1909 och i mer än 100 år  
har vi utrustat skolor, idrottsanläggningar, kontor 
och andra offentliga miljöer med vårt breda och  
kundanpassade sortiment.

Sonesson Inredningar ingår i samma företags-  
grupp som Ergoff miljö, Form o Miljö samt  
Sono Sverige.

Malmö (huvudkontor)
Sturkögatan 9, 211 24 Malmö
Box 50335, 202 13 Malmö
Tel: 040-38 39 00
E-post: info@sonesson.se alt order@sonesson.se
www.sonesson.se

Stockholm
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm  
Tel: 08-18 00 04

Göteborg
EA Rosengrens gata 13a 
421 31 Västra Frölunda 
Tel: 031-703 55 40

Sundsvall
Esplanaden 20
852 36 Sundsvall 
Tel: 060-17 17 65


