
                                
 

 

  

 

 
 

 

 
BESKRIVNING AV OFFERTTJÄNSTER OCH VIKTIGA NOTERINGAR 

1. OFFERERINGSTJÄNSTER  

1.1 Artikelnummer: 2150593 

1.2 Omfattning:  

Hilti ger en offert för leverans av Hilti expander/brandskydd/installationsprodukter i enlighet med de krav 
som framförts av kunden, så som dessa sammanfattas i kravspecifikationen.  Om Hilti inte kan lämna 
en offert för en specifik situation kommer kunden att informeras om detta. Beräkning och/eller 
konstruktion ingår inte i Offerttjänsten, men kan beställas som en separat beräkningstjänst. 

1.3 Kostnad:  

Offerttjänsten är normalt en avgiftsfri tjänst. Om den totala arbetstiden för att fram en offert för alla 
Hilti-produkter tar mer än 6 mantimmar att utföra (t.ex. på grund av att den information och den 
kravspecifikation som lämnats av kunden är mycket komplicerad), förbehåller sig Hilti rätten att ta betalt 
för varje tillkommande timma enligt ett arvode som fastlagts i beräkningstjänsten (gå in på Hiltis 
webbsida för information om gällande arvoden). Om arbetet med att ta fram offerten antas komma att 
överskrida 6 mantimmar kommer kunden att informeras om detta innan arbetet påbörjas.  Kunden kan 
minska arbetets omfattning genom att välja ut ett representativt område för den aktuella byggnaden. 

Kunden motiveras också att lämna en tydlig och detaljerad information om tjänsterna för att effektivisera 
arbetet för Hiltis tekniker och öka möjligheterna att genomföra offertarbetet inom gränsen för 6 
mantimmar. Den mest detaljerade dokumentationen, som ger snabbast resultat, är en filtrerad 
anbudstext. Hilti kan vägra att lämna en offert, särskilt om relevant information från kunden saknas. 

1.4 Uppgifter för tjänsten 

Innan arbetet med offerten påbörjas skickar Hilti en sammanfattning av de fakta som lämnats av kunden 
(Kravspecifikation) med leveransdatum för offerten. Kunden ombeds kontrollera att informationen i 
denna kravspecifikation är korrekt och informera Hilti via email om något är fel eller saknas. I annat fall 
antas all information i Kravspecifikationen vara komplett och korrekt. 

1.5 Resultat av offerttjänsten  

Baserat på kundens information, som anges i Kravspecifikationen, lämnar Hilti offerten i form av en 
kommersiell uppskattning som innehåller en lista av erbjudna tjänster inklusive priser. Den kommersiella 
uppskattningen är inte bindande, såvida inte ett bindande erbjudanden har begärts av kunden. 
Förberedande av ett bindande erbjudande kan leda till periodisering av tillkommande kostnader som 
Hilti kan fakturera kunden. Detta kommer att beslutas i varje enskilt fall. Hilti kommer att informera 
kunden om dessa kostnader innan arbetet med det bindande erbjudandet påbörjas. 
 
Offerttjänsten består av följande: 

a) Positionslista: Offerten består av en lista av positioner. Varje position representerar ett stöd 

eller en applikation, som syftar till att uppfylla kundens krav. Varje position har tilldelats ett 
referensnummer (kolumn längst till vänster), som kan ha tilldelats av kunden eller av Hilti. 
Positionens referensnummer kan användas som benämning för tillhörande CAD, PROFIS och 
andra dokument och filer för denna position. Varje position innehåller alla artiklar som används i 
stödet/lösningen med artikelnummer (andra kolumnen), enheter(tredje kolumnen), beskrivning 
(fjärde kolumnen), enhetspris (femte kolumnen) och pris (sjätte kolumnen). Positionerna 
summeras och anges som "Totalsumma" i kolumnen längst till höger längst ner i positionslistan  

 

https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/engineering/design-center/modular-support-systems.html
https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/engineering/design-center/modular-support-systems.html


 
 

 

 

 

b) Materiallista: Materiallistan är en lista med en sammanställning av alla material som används i 
positionerna och med priser och kvantiteter för respektive artikel, dvs relevanta förpackningar 
med flera enheter tas inte med i listan. Om alternativa positioner har erbjudits så kommer det att 
vara två materiallistor. Den första innehåller alla artiklar som behövs för standardpositionerna. 
Den andra innehåller alla artiklar som behövs för standardpositionerna, utom för de positioner 
där ett alternativ finns samt de alternativa positionerna. För mer information om prissättning 
hänvisas till avsnitt 2. 

 

 

         Fig.1: Exempel på erbjudande     Fig. 2: Exempel på materiallista 
    
 
Kommersiell uppskattning kan tas fram delvis eller helt med hjälp av "Typiska applikationer". En "Typisk 
applikation" är en förkalkylerad lösning av tjänster med hjälp av en förutbestämd Bill of Materials (BoM), där 
man förutsätter typiska belastningskrav för en normal konfiguration i en viss applikation. Typiska 
applikationer är belastningsgraderade och dimensionellt begränsade baserade på Hiltis publicerade 
statistiska data för belastningar och konstruktionsmetoder samt allmänna, icke projektspecifika 
konstruktionsförutsättningar. Typiska applikationer kanske därför inte uppfyller exakt de tekniska krav, som 
gäller för den specifika applikationen i projektet. Därför ska typiska applikationer utvärderas av kunden eller 
ansvarig tekniker för att fastställa om de är relevanta för de specifika konstruktionskriterierna och kraven i det 
aktuella projektet.  



 
 

 

 

 

En "Typiska applikationer-sida" finns i "Typiska 
applikationer-manualer" som man kan hitta på Hiltis 
webbsida. 
 
En "Typiska applikationer-sida" innehåller följande: 

 

 Grundmaterial 

 Produktlinje 

 Kapacitetsgräns 

 Begränsningar för belastningskapacitet 

 Avstånd 

 Isoleringstjocklek (om tillämpligt)  

 Isometrisk ritning med eller utan tillhörande Bill 
of Materials 

 

1.6 Erbjuds inte som standardresultat av 
offerttjänsten 
All information från kunden utnyttjas endast för 
framtagning av den kommersiella uppskattningen. Hilti 
ansvarar inte för beräkning och/eller konstruktion av 
föreslagna Hilti-produkter som ingår i offerttjänsten.  
Om beräkning och/eller konstruktion krävs hänvisas 
till den separata beräkningstjänsten  
 
Offerttjänsten omfattar och lämnar inte pris för 
lösningar med följande krav     Fig 3: Exempel på typiska applikationer-sida 
tekniska krav: 

  

 Stöd som omfattar termisk expansion/sammandragning 

 Seismisk resistanskonstruktion 

 Brandsäker resistanskonstruktion 

 Dynamisk lastning 

 Rörisolering / Undvika kondensation 

 Specifika godkännanden 

 Öviga krav 

2. Allmänna villkor för Hilti offerttjänst 

Den icke bindande kommersiella uppskattningen tas fram baserat på kundens information, som 
sammanfattas i kravspecifikationen. Detta är beroende av att den information som lämnats av kunden 
är korrekt och komplett och att kunden objektivt har granskat Kravspecifikationen samt listan över 
produkter och tjänster med tanke på eventuella specifikationer från tredje part (så som planerare, 
utvecklare) och att dessa överensstämmer med tekniska och lagliga krav. 

Priser offereras för enstaka produkter och eventuella paket med flera enheter ingår inte. Därför kan 
priserna för den totala lösningen i den kommersiella uppskattningen vara annorlunda på grund av att 
produkterna endast levereras i tillämpliga förpackningar med flera enheter.  
 
Kunden kan begära pris för just en viss aktuell enhet. Artiklar som inte finns med i erbjudandet levereras 
inte av Hilti. Den kommersiella uppskattningen omfattar inte montagearbete. 
 
Offererade priser är nettopriser och moms ingår inte. Priserna är inte fasta, utan kan ändras. 

https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/engineering/news-and-references/technical-literature.html
https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/engineering/news-and-references/technical-literature.html


 
 

 

 

 

Om eventuella rabatter, betalnings- eller leveransvillkor avtalats tidigare skriftligen med kunden ska 
dessa gälla. I annat fall ska Hiltis allmänna försäljningsvillkor gälla. 


