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Vi har allt inom stall och stalltillbehör
City Boxen International AB har i mer än 30 år tillverkat stallin-

redning av hög kvalité. Vi levererar allt från standard boxinred-

ning till innovativa skräddarsydda lösningar till mindre- och 

större hästcentra. Vår ambition är att ge dig som kund det lilla 

extra vad gäller utbud, kvalité och personlig service.  
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Med över 30 års verksamhet inom branschen, har vi både erfarenhet 
och förståelse för vad som behövs av säkerhet och önskas av design. 
City Boxen har allt till din hästanläggning och smarta kostnadseffek-
tiva lösningar.

PRODUKTION
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Att bygga nytt eller renovera ett stall är ofta en stor investering som 
skapar många frågor och funderingar. Vi på City Boxen har lång 
erfarenhet av allt från bygglovhandlingar till byggnationer och val 
av inredning. Har du inte möjlighet att komma och besöka oss i 
Kristianstad och titta på vårt utbud av stallinredning och tillbehör, 
finns det möjlighet att istället besöka ett av våra referens stall. Vi 
har levererat 10 000-tal boxar runt om i hela Sverige, Danmark, 
Norge och Finland. 

REFERENSER
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Stall Säthälla AB
Tranås. 
Utbildning och försäljningstall som drivs av Sophia 
& Henrik Skobe Rosén. Balmoral och Delux Windsor i 
rostfritt stål, i svart pulverlack med bambu. 
Kontakt: Sophia Skobe Rosén 
www.stallsathalla.com

Sundbyholms Travbana
Eskilstuna. 
Utselnings- och tävlingsboxar och uteboxar med röda 
plastplank. 
Kontakt: Per Redelius, Travbanechef. 
www.sundbyholm.com

Slätterne gård 
Sandviken. 
Islandshästgård, avel, försäljning, ridläger 
och tävling. 
Ridhus.
Kontakt: Maria Berg.
www.slatternegard.se
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Due-Boje Dressage
Förslöv. 
Utbildnings- och tävlingsstall. Delux Windsor i grön 
pulverlack med  bambu. 
Kontakt: Johanna Due Boje, Bäckaängs Gård. 
www.backaang.se 

Bäckatorps Gård
Halmstad. 
En av Sveriges vackraste hästgårdar? Tävlingsstall med 
hoppinriktning. Delux Balmoral i rostfritt stål, med 
svart pulverlack och bambu.
Kontakt: Nina Ryder.
www.backatorp.se 

Lugauer Stable
Everlöv. 
Yrkeskusken Conrad Lugauers Travanläggning.  
Uteboxar
Kontakt: Markus Waldmüller
www.lugauerstable.com

Ugglarps gård hästklinik
Ängelholm
Modern hästklinik med internationell specialist kom-
petens. Fd Stenestad Delux boxar i väntrummet, stan-
dardboxar i sjukstallet, undersökningsspiltor mm.
Kontakt: hastkliniken@ugglarpsgard.se
www.ugglarpsgard.se
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CITY BOXEN standardmodell är en flexibel, rejäl och prisvärd box.  
Den har vi tillverkat i över 30 år och finns i många olika utförande.  
Du kan välja mellan slag- eller skjutdörr med eller utan öppningsbart  
galler och halvdörr. Finns också att beställa med liggande, stående- 
eller rutnäts galler. Utseende kan varieres med dekorasjonbågar,  
dekorationsplank, ventilationsgaller och toppkulor. Finns för omgå-
ende leverans.

STANDARD
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Skjutdörr
STANDARD skjutdörr är med öppningsbart 
galler, men finns även med fast galler, rutnät 
eller utan galler. Gran, plast, eller bambu 
finns som fyllning. 

Slagdörr
STANDARD slagdörr finns med öppningsbart 
galler, men finns även med fast galler, rutnät 
eller utan galler. Gran, plast, eller bambu finns 
som fyllning. 

Ritning
Finns att måtbeställas
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En öppen boxfront med stilren design för den som vill ha det ljust 
och luftigt i stallet. Den ger bättre kontakt med hästen och det välvda 
gallret på fronten gör att hästen blir lite avskärmad från stallgången 
och andra hästar. 

DELUX ROYAL WAVE
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Ritning
Finns att måtbeställas
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En storslagen öppen front med mjuka linjer och modern design. 
Den ger ett välkomnade intryck och ger hästen stor frihetskänsla 
och möjlighet att följa med i vad som händer och sker i stallet.

DELUX BALMORAL
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Ritning
Finns att måtbeställas
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En klassisk, solid och tidlös boxfront. Windsor är det självklara valet 
för dig som söker en stilren hög boxfront med det lilla extra. Dörren 
har ett öppningsbart galler och en valvad överdel som ger ett prakt-
fullt intryck.

DELUX WINDSOR
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Ritning
Finns att måtbeställas
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En robust och rustik hög boxfront med många fina detaljer som får 
ditt stall att sticka ut från mängden. Med Delux Rustic kan du skapa 
en lantlig stil, som ger en känsla av lyx och exklusivitet. 

DELUX RUSTIK



17



18

En populär front för dom lite mindre hästarna som inte behöver 
höga fronter och mellanväggar. Delux Royal skapar en luftig och  
stilren känsla i stallet.

DELUX ROYAL



19

Dörrarna på våra Deluxboxar är sidohängda med dubbla låspunkter, 
som ger extra bra säkerhet. De har ett integrerat fingerlås som lätt 
går att öppna även inifrån boxen, samt ett rejält nattlås nedtill. 
Upphängning med kraftiga gångjärn som är justerbara. Ett lås- 
system som är enkelt och håller i många år. 

UNIKT LÅSSYSTEM
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Alla boxar kan fås med gran, plast och bambu. Bambu är ett hårt ma-
terial som klarlackas 2-3 gånger. Detta innebär mindre underhåll än 
gran och återvunnen plast ger mindre underhållän än trä. Plast är 
även att väldigt slittåligt material.
 
Alla ståldetaljer varmgalvaniseras i standardutförande och kan 
pulverlackas i valfri RAL färg. Delux boxarna kan även beställas i 
rostfritt stål. Allt vi producerar kan måttbeställas efter kundens 
önskemål. Standard boxarna lagerförs alltid i standard storlekar 
och kan hämtas omgående.

MATERIALVAL

Varmgalvaniserad stål

Gran

Pulverlackad stål

Bambu

rostfritt stål

Återvunnen plast: grå, brun, 
tegelstensröd, grön, svart

Alla Delux modeller kan  monteras på  murade  nederdelar
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City Boxen kan hjälpa dig med nybyggnationer, renovering och  
speciallösningar. Vi levererar delar eller helhetslösningar och erbjuder 
kvalitetsprodukter för hela din anläggning. Vi har tillverkat många 
speciallösningar till djursjukhus, kliniker, ridskolor, travanläggningar 
och privata stall. Våra duktiga konstruktörer och verkstadpersonal 
hittar lösningar på det mesta!

SPECIALTILLVERKNING
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Skjutmellanvägg till stall och lösdrift.

Vi hjälper dig med ditt projekt från idé till färdigställande.

Utselningsboxar till travanläggning.
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City Boxens uteboxar är rejäla, väldesignade och lättmonhterade. 
Du kan välja mellan olika utföranden och material. Från den  
enklaste modellen med skärmtak, granfyllning och skjutdörr 
med öppningsbart galler, till den mer påkostade modellen med  
plastplank och sadeltak. 

UTEBOXAR
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Uteboxar
Till uteboxar finns även engelska dörrar 
för den som vill ha en lite lyxigare känsla.  
Vill du slippa dyrt och tidskrävande  
underhåll, ska du satsa på plastplank 
som boxutfyllnad.



26

UTESTALL med boxar i två rader och en stallgång emellan. Stan-
dardstorleken på boxarna är 3m x 3m, de går även att måttbeställas. 
Utestallen finns med granfyllning eller plastfyllning. En enkel  
lösning om man vill få ett bra stall till ett lägre pris. Utestallet är ett 
kallstall med bra miljö för hästarna. 

UTESTALL
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Utestallar finns i varmgalvaniserad stål med gran eller återvunnen 
plast i färgerna grå, tegelstensröd, grön, brun, svart. Taket finns i kon-
densfri plåt eller fibercement. Dessa material finns till alla modeller.

Materialmöjligheter
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LIGGHALLEN byggs enligt samma konstruktion som uteboxen. Det 
som skiljer är att det saknas boxinredning i ligghallar, vilket man i 
efterhand enkelt kan montera upp, om förhållanden ändras i verk- 
samheten. Ligghallen finns med gran- eller plastfyllning. Som tillval 
finns självbärande takstolar, då slipper man bärande stolpar inne 
i ligghallen. 

LIGGHALL - VINSKYDD



29

Vindskydd och ligghallar finns i varmgalvaniserad stål med gran 
och återvunnen plast i färgerna grå, tegelstensröd, grön, brun eller 
svart. Taket finns i kondensfri plåt och fibercement. Dessa material 
finns till alla modeller. 

Materialmöjligheter
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Vi har lösdriftsfrontar för dig som föredrar en naturlig hästhållning 
och enkel utfodring. De kan tillverkas i varierande längder och 
material anpassat efter dina behov.

LÖSDRIFTSFRONTAR
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FRONTER OCH MELLANVÄGGAR

Lösdriftfronter
Mått
Höjd:  2200 mm. / 2400mm 

Konstruktion
Rör   26,9 / 48,3 mm
Avstånd mellan rör 53 mm
Fyrkantsprofi l 60x40 / 60x60 mm 

Slag eller skjutdörr i fronten 
Bredd  1200 mm ./ 1400 mm 
Dörrlås  Rörlås

Ytbehandling
Varmgalvanisering NEN-EN-ISO 1461

Fyllnad
Plastplank i följande färger: 
Brun/Grå/Svart/röd 32 mm
Bamboo   32 mm
Ek   32 mm
Gran   32 mm eller 43 mm 

Tillval
RAL-färger
Kan även fås helt öppningsbara för maskinell 
utgödsling
Extra bommar med rörlås gör att man kan variera 
bredden för varje häst. 
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Ritning
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Vi erbjuder 3 och 4 panel solarier till 
attraktiva priser. Våra solarier känne-
tecknas av en enkel och solid konstruk-
tion. De är utrustade med fläktar som 
ger rätt mängd luftcirkulation och skön 
temperatur för hästen. Detta förlänger 
lampans livslängd, och hästen torkar 
dessutom mycket snabbare. 5 lampor 
i ett panel (150W – 250W), 1 fläkt per  
panel, 230 Volt, vikt från 49 kg till 61 kg.

SOLARIUM
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Undersökningsspiltan finns i två 
utföranden, en med runda rör 
och en med fyrkantiga rör, med 
dörr på långsidan, kortsidan 
och frontbom. Kan användas 
till allt från behandling, insem-
inering och undersökning.

UNDERSÖKNINGSSPILTA
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CITY DOORS en robust och rejäl dörr som är framtagen till att klara 
av nordens varierande klimat. City Boxen erbjuder ett stort utbud av 
portar och stalldörrar från en lokal tillverkare, som är prisvärda. Finns 
både som enkel- och pardörr d.v.s. med två dörrblad i valfri bredd. 

DÖRRAR
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Dörrar finns i trä, varmgalvaniserad stål, pulverlackad stål med  
fyllnadsmaterial i gran, bambu eller återvunnen plast. Plasten finns 
i färgerna grå, tegelstensröd, grön, brun eller svart.

Materialmöjligheter
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Ett varmgalvaniserad robust stallfönster i stål med säkerhetsglas 
och galler. Helt öppningsbart sidohängt, med flera vädringsläge. 
Fönsterna är underhållsfria, med rejäla gångjärn. Dom finna även i  
flera olika storlekar. 

FÖNSTER
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Fönster finns i varmgalvaniserad stål och pulverlackad stål. Dessa  
material finns till alla modeller. 

Tillval är valvning, pulverlack i valfri RAL färg och spröjs. Fönster 
kan även fås med invändig låsning eller helt fasta. Vi har även ett 
stort utbud av träfönster.

Materialmöjligheter
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SKRITTMASKIN finns från 4 hästar upp till 6 hästar. City Boxens 
skrittmaskiner är av mycket bra kvalitet och med hög säkerhet. Lätt 
att montera, stabil, driftsäker och ekonomisk. En bra investering 
även för det mindre stallet. 

SKRITTMASKIN
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Skrittmaskiner finns i varmgalvaniserad stål med gran eller  
återvunnen plast i färgerna grå, tegelstensröd, grön, brun, svart.  
Taket finns i kondensfri plåt och fibercement. Dessa material finns 
till alla modeller.

Materialmöjligheter
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City Boxen erbjuder ett brett utbud av lösningar till konkurrenskraftiga 
priser. VI hjälper dig i hela processen med ritningar, bygglov, uppfö-
rande och montering. Ridhusen finns med en stomme av stålbalkar 
eller limträbalkar. Ett prisvärt och vanligt alternativ är ett oisolerat 
ridhus 22m x 66m i plåt eller trä med stålbalkar och ett fiberce-
menttak. Fibercementtaket är miljövänligt och isolerar både mot 
kyla och värme vilket gör det mer lämpligt för ouppvärmda utrym-
men än ett traditionellt plåttak. Både tak och väggplåt finns i flera 
olika färger. Ett något dyrare alternativ är City Boxens ridhus i trä, 
med vackra limträbalkar, som ger en varm och trivsam känsla. Du 
kan också välja limträbalkar till ett ridhus med plåtväggar. Ridhus 
med mycket ljusinsläpp i tak och på sidorna ger båda en trevlig rid 
miljö och minskar energiförbrukningen. 

RIDHUS
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Ridhus finns med väggar som är i plåt, perforerad plåt, träpanel eller 
sandwichelement med ytskikt av stålplåt och en kärna av stenull. Tak 
finns i fibercement eller kondensfri plåt. 

Materialmöjligheter
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STALLTILLBEHÖR

Dekorbåge front monteras på standardfronten 
för att få ett lite lyxigare utseende.

Täckeshängare dekor med smidda hängare

Fönstergaller fällbart.

Kontaktgaller till fölboxar där sto och föl vill ha 
avskildhet, men ändå kontakt med hästen bredvid.

Ventilationsgaller montering i boxvägg/dörr. 
Det ökar luftgenomströmning i boxen och ger en 
förbättrad lufthygien i stallet.

Hovslagarbåge som är rodust i varmgalvanise-
rad stål med uppbindningsring och golvfästen

Allt kan 
mått- 

beställas
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Spolarm som är teleskop med dekor, inkl. vägg-
fästen. Varmgalvaniserad stål.

Foderkrubba 12 liters i bitsäker och slagfast i 
poly propylen med rundade hörn och kanter

Avloppsbrunn i varmgalvaniserad stål med stål-
galler. Passar bra i spolspiltan eller i stallgången.

Vippkrubba är tillverkad av varmgalvaniserad stål 
med löstagbar frontplatta och foderkrubba i plast.

Täckeshängare med svängbara armar med plats 
för fler täcken. 
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VATTENKOPPAR

Boxmatta Sagustu med dränering. Finns i svart 
eller tegelröd.

Box/gångmatta Eldorado, pusselsystem. Passar 
lika bra till boxen som till stallgången. 

Uppbindningsstolpe med väggdel  i gran, åter-
vunnen plast eller bambu med toppkula. Kan 
måttbeställas.

Uppbindningsstolpe Varmgalvaniserad eller 
pulverlackad. Kan måttbeställas.
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VI HJÄLPER DIG MED MONTAGE OCH INSTALLATION 
Alla City Boxens produkter är utformade så att du själv skall kunna 
montera dem, men ibland kan det vara skönt att få professionell 
hjälp, så att du tryggt kan luta dig tillbaka och få jobbet gjort. Vi kan 
det mesta om montage och installation av ridhus, stall- och stallin-
redning och hjälper dig snabbt och effektivt, så att du kan lägga din 
tid på det du verkligen älskar, dina hästar. 

PROFFS PÅ HÄSTSTALL
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ALLMÄNNA VILLKOR
Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Faktu-
reringsavgift (f.n. 39 kr), och i vissa fall lastemballage / pall  
(f.n. 100 kr) tillkommer per kolli / pall. 
De beräknande priser inkluderar inte montage, förberedande 
arbeten eller övriga merkostnader. Särskilda villkor skrivs 
separat och godkänns av kund.
De offererande priserna är giltiga under en period av 30 dagar 
från offertens datum. 

Din order
Vid orderläggning skickas ett ordererkännande ut till dig som 
kund via mail.
Gå noga igenom orderbekräftelsen så att faktura-/leverans- 
adress/telefonnummer och orderrader stämmer.
Det är kundens ansvar att försäkra sig om att information och 
mått som är uppförda på ritningar stämmer och är korrekta 
för kundens behov och önskemål.
Returnera därefter orderbekräftelsen påskriven med din signatur. 
Orderbekräftelsen är bindande.
Vi ingår inga köpeavtal med minderåriga (under 18 år)

Betalningsvillkor
Vi tillämpar förskottsbetalning, vilket innebär att betalningen 
ska vara City Boxen tillhanda innan leveransen lämnar fabriken.
En banköverföring kan ta upp till 3 dagar så det är viktigt att 
du betalar i god tid för att inte försena din leverans.
Vid snabba leveranser tex. nästa dag kan du scanna inbetal-
ningskvittot till oss så levererar vi ut din beställning direkt.
Hämta du själv inredningen i Kristianstad gäller betalning via 
faktura innan hämtning 
City Boxen innehar äganderätten tills produkten till fullo är 
betald. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller 
sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda. City Boxen 
förbehåller sig rätten att överlåta sina fordringar.
City Boxen erbjuder via vår samarbetspartner Wasakredit en 
flexibel finansiering till en rimlig månadskostnad och avbetal- 
ningstid. För en finansieringslösning kontakta City Boxen. 
Sedvanlig kreditupplysning görs vid Din ansökan.

Leveranstider
Lagerförda Standardprodukter utlevereras inom ca 7–14 arbets- 
dagar* från vi mottagit en påskriven orderbekräftelse.
Beställer du specialtillverkad inredning som tex speciella box- 
eller fönstergaller, stalldörrar eller stallfönster kan du räkna 
med ca 4–8 veckors leveranstid. Variationer i leveranstider kan 
uppstå beroende på produkttyp och arbetsbelastning.
Vi anlitar DB Schenker som hämtar leveranser hos oss dagligen.
Normalt kommer bilen med leveransen till dig inom 1–3 dagar 
(lagerförda standardprodukter) från det att produkterna har 
lämnat oss, lite beroende på var i landet du bor.

Leveranser
När vi har levererat ut din inredning ringer/mailar vi och talar 
om att leveransen är på väg.
Du får ditt sändningsnummer och kan sedan enkelt själv 
kontrollera var din leverans befinner sig. Det gör du genom 

att skriva in ditt sändningsnummer i tracking systemet, eller 
ringer ditt närmsta DB Schenker kontor för mer information.
Det är viktigt att du anger rätt leveransadress och kontakt-
uppgifter till oss så att chauffören enkelt kan komma i kontakt 
med dig dagtid för att avtala tid för avlastning.
Kunden ombesörjer avlastning. Eventuella kostnader i samband  
med avlastning är på kundens eget ansvar. Produkterna kan 
vara tunga och kräver traktor med frontlastare eller tungt 
lyftande gaffeltruck (gaffelbredd 2,3m) för lastpallar.
Väg och avlastningsplats måste vara framkomligt för stor 
och tung lastbil vid tidpunkten för leverans. Lossningsplatsen 
måste ha ett vändutrymme för en 18 m lång / 4,5m hög lastbil. 
Lastbilar lossas normalt från sidan
Stål och plankfylland kommer separerat och ligger på pall. Allt 
material, träplank, portar, dörrar och fönster är inte paketerade 
mot ett 100 procentigt skydd mot vind och vatten.
Försändelser upp till 20 kg levereras normalt till ditt utläm-
ningsombud, försändelsen aviseras via sms eller brev.

Kund ej anträffbar vid leverans
Är kunden ej anträffbar vid leveransen, debiteras kunden för 
utkörningen och eventuell terminalshyra hos fraktbolaget. 
Försening av avlastning är på kundens ansvar.

Innan du skriver på följesedeln
Var mycket noga med att besiktiga och räkna alla kolli. Om 
du skriver på följesedeln kan du inte i efterhand reklamera 
transportskador eller saknats gods.
Vid transportskada eller saknat gods, måste chauffören fylla i 
en skadeanmälan som du får en kopia av direkt på plats.
Därefter meddelar du oss samma dag så vi kan åtgärda rekla-
mationen omgående.
City Boxen ansvar ej för några reklamationer anmälda senare 
än 5 dagar efter erhållen leverans.
Vissa avvikelser kan förekomma beroende på säsong

Garantier
City boxen lämnar ett års garanti om inget annat anges. Under 
garantitiden (som gäller från
ursprungligt inköpsdatum) förbehåller City Boxen sig rätten 
att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon 
vara trots normal användning skulle gå sönder
Spara alltid faktura eller insättningskvitto.

Garantin omfattar inte:
- Rena slitagedelar och förbrukningsvaror; granvirke, felaktigt 
montage, bristande underhåll
- Ersättning för kunds egna arbetskostnader;

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som City Boxen 
ansvarar för, åtar sig City Boxen att, efter eget val avhjälpa 
felet genom reparation eller omleverans eller återbetala 
köpeskillingen. City Boxen äger rätt att hänvisa kund direkt till 
respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad  
för felets åtgärdande.
City Boxens ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad 
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som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. City Boxen 
bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej 
begränsat till – in kompatibilitet, skadebringande egenskaper i 
varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av 
lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning 
till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. 
City Boxen kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet 
eller företa om leverans om det kan ske utan oskälig kostnad 
eller olägenhet för City Boxen. City Boxen har rätt att på egen 
bekostnad avhjälpa felet eller företa om leverans. I övrigt 
hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Reklamationsrätt
För att åberopa att varan är felaktig skall företagskund re-
klamera till City Boxen omgående, dock senast 30 dagar från 
fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument 
(privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det 
att felet upptäcktes och tre års reklamationsrätt.
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att 
verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 
dagar förbehåller sig City Boxen rätten att i förhållande till 
företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande 
till konsument (privatperson) avhjälper City Boxen på egen 
bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller 
olägenhet för City Boxen. I övrigt hänvisas till konsumentköp-
lagens bestämmelser
Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att försäkra sig 
om att varan är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar 
förbehåller sig City boxen rätten att i förhållande till kund 
avgöra om felet skall avhjälpas.
Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för åtgärd.
City boxen förbehåller sig rätt till produktkontroll, om varan ej 
skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen.
Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du 
utnyttjar ångerrätten. När City Boxen får tillbaka varan och kan 
konstatera att den inte är skadad betalar vi tillbaka för varan.

Konsumentens (privatperson)  
ångerrätt vid distansavtal
Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du ångerrätt i 
14 dagar. Detta gäller endast standardprodukter som är lager-
förda och inte produkter som special / mått tillverkas till kund.
För att kunna ångra ett köp skall varan returneras i obruten 
förpackning. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit 
emot varan. Returfrakten betalas av kunden.
Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du 
utnyttjar ångerrätten. Du får dock vänta tills dess att varan har 
kommit åter. City boxen returnerar betalningen på samma  
sätt som det är betalt. Vi krediterar er faktura, förutsatt att 
varan ej är skadad.

Nya Regler om skydd vid behand-
ling av personuppgifter / GDPR 
lagen från 25 maj 2018
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill 
vi på City Boxen international AB informera om hur vi hanterar  
de personuppgifter som ni kommer att lämna till oss.
Vi på City Boxen värnar om våra kontaktpersoners personliga 
integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. 
I det ingår också ansvaret att ta väl hand om de personliga 
uppgifterna vi hanterar och använder för att kunna:

• Lägga upp dig som kund:
o För och efternamn
o Adress
o Telefonnummer och E-post
o  I förekommande fall personnummer och / eller organisa-

tions nummer
• Kontakta dig rörande offert, leverans och order.
• Dina personuppgifter används för att kunna leverera be-
ställd / köpt produkt eller tjänst
(inklusive avisering om och kontakt gällande leverans)

För att kunna leverera varor till dig delar vi din information 
med våra underleverantörer vid tex en direktleverans av stall-
dörrar, vattenkoppar, etc.
Vi är även skyldiga på begäran enligt svensk lag och myndig-
hetsbeslut, lämna ut personuppgifter till ex. Skatteverket.
De personuppgifter som du lämnat till oss kommer vi att 
lagra i vårt affärssystem och använda för att upprätthålla en 
kontakt med er under vårt samarbete. De personuppgifter vi 
lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kom-
pletteras eller tas bort på er begäran. Vi lagrar inte personupp-
gifter längre än vad vi behöver. Uppgifterna kan komma att 
lagras till dess att ni vill att de skall plockas bort.
Vi är måna om att ta hand om våra kunder / leverantörer och 
vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig 
att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och 
hanterar. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem 
som behöver det för sina arbetsuppgifter.
City Boxen applicerar både brandväggar och andra säkerhets-
lösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra IT-miljön 
från intrång.
Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter  
eller få dem raderade , kontakta din säljare eller maila till 
info@city-boxen.se

Montage
Montage på beställda produkter kan vi behov bokas. Monta-
gepersonal kostar 375 kr/timme + moms. Fast pris kan lämnas 
på montage. En arbetsdag motsvarar 8–10 timar. Samtliga 
montörer har ID06.
I montagearbetet ingår inte installation av el, VVS, städning, 
deponi och andra uppgifter utöver själva montagearbetet. 
Eventuellt markarbete såsom gjutningar och fundament 
ansvarar kunden för.
Tillgång till el skall finns i direkt anslutning till arbetsplatsen. 
Reskostnad, logi, biljetter och andra merkostnader tillkommer 
vid montage order. Beställare skall tillse att materialet place-
ras inomhus i direkt anslutning till byggarbetsplatsen.

Reservationer
Priser gäller enligt villkoren under rubriken Betalningsvillkor 
förutsatt att myndigheter inte påför oss andra avgifter eller att 
momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar på 
reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Vi förbe-
håller oss rätt till konstruktionsändringar och förbättringar. 
Vi reserverar oss även för eventuella bild, pris och textfil samt 
produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning

Övrigt
City Boxen förbehåller sig rätten till ändring av samtlig infor-
mation, inklusive priser, tekniska specifikationer och produk-
terbjudanden utan föregående avisering. 
Vi räknar inte med att få någon tvist med Er. Skulle så ändå ske, 
skall tvisten avgöras av svensk domstol, varvid Kristianstads 
Tingsrätt skall vara första instans. Svensk rätt skall tillämpas.
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