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Priser för frakt och i förekommande fall övriga avgifter 
enligt nedan 
 
1 DEBITERING PER ORDERTYP 

 
1.1 Veckoorder 
Vid ordervärde under 6.000 kr netto, inom Sverige, tillkommer 
enhetsfrakt med 200 kr per sändning. 

 
1.2 Dagorder 
Avgiften baseras på kilo, enligt nedan: 

 Under 75 kg  200 kr per sändning 

 75-300 kg  300 kr per sändning 

 300-700 kg 500 kr per sändning 

 Över 700 kg  700 kr per sändning 
 
1.3 Snabborder 
Max 5 orderrader. Maxmått är längd 1,75 m, bredd 0,7 m, höjd 
1,15 m. Gäller ej för farligt gods. Avgift enligt nedan. 
 
Under 1 kg 
Avgift 100,- 
 
Under 35 kg 
Levereras som Företagspaket med normal postankomst. Avgift 
200,-.  
Kan även levereras som Företagspaket med ankomst senast kl. 
09.00, max 25 kg, maxlängd 1,25 meter. Avgift 350,-. 
 
Över 35 kg 
Levereras normalt som Företagspaket med normal postankomst. 
Avgift 350,- + 5,- per kilo. 
 
1.4 Särpack 
Avgift 200 kr per särpackning 
 
1.5 Efterkrav/postförskott 
Avgift enligt dagorder, se 1.2. Dessutom tillkommer en avgift 
på 200 kr.  
 
1.6  Faxorder  
Påföres en administrationsavgift med 100 kr 
  
2 PRODUKTER UTOM ORDINARIE LAGERSORTIMENT 
För produkter som ej ingår i ordinarie lagersortiment (märkta med  
BV på Toolstore/ som har artikelnummer inom parantes (), eller 
som saknar artikelnummer) eller som går med direktleverans från 
Lunas leverantör påföres fraktavgift med 5% av ordervärdet, dock 
lägst 150 kr. Vid särskilda tillfällen kan verklig frakt debiteras.  
 
Eventuellt emballage, expeditionsavgift etc. kan tillkomma. 
 
3 SPECIELLA AVGIFTER OCH EMBALLAGE 

 
3.1 Miljöavgift, legeringsavgift & emballageavgift 
 
Miljöavgift och legeringsavgift förekommer på vissa produkter och 
debitering sker enligt villkor som anges på Toolstore alternativt på 
orderbekräftelse eller faktura.  

 
Emballageavgift förekommer på vissa produkter och debitering 
sker enligt orderbekräftelse eller faktura.  
 
3.2 Avgift för ej returnerade pall 

 EU-pall 90 SEK 

 Byggpall 85 SEK 

 Halv byggpall 70 SEK 

 Specialpallar – tas normalt ej i retur utan debiteras 
kunden. Avgift enligt orderbekräftelse eller faktura 
Kunden står för returfraktkostnaden om en retur av 
specialpall godkänns. Godkännande måste inhämtas i 
förväg. 
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