
 

Nytt central avtal för våra båtklubbar 

Würth är ett företag som erbjuder förbrukningsmaterial och produkter till företag och nu även till 
Svenska Båtunionens medlemsklubbar. I samarbete med SBU erbjuder vi nu produkter genom E-
handel och butikshandel till er medlemmar. 

Bli kund hos Würth genom att registrera din båtklubb eller förening på deras hemsida wurth.se eller 
ringa deras kundtjänst på 019-35 10 30. På wurth.se får ni tillgång till över 35 000 artiklar.  

Företaget har även butiker med specifikt sortiment i orterna: 

Skellefteå, Gävle, Borlänge, Gällivare, Västberga, Spånga, Uppsala, Norrköping, Kalmar, Trollhättan, 
Helsingborg, Västerås, Karlstad, Göteborg Högsbo, Sundsvall, Umeå, Avesta, Kiruna, Luleå, Bromma, 
Länna, Linköping, Örebro Aspholmen, Skövde, Göteborg Ringön, Malmö, Jönköping, Södertälje, 
Göteborg Mölndal. 

En del av Würths sortiment består av bland annat: 

• Fästmaterial – bult, skruv, brickor, mutter, spik, klammer, blindnit, gängstänger, 
kopplingsbeslag, och najtråd. Ett större fokus på A4 Rostfritt material har tagits fram 
eftersom vi vet att ni ligger i utsatta områden med era fastigheter, bryggor m.m. 

• Handverktyg – bits, sågar, hylsor, skruvmejslar, tänger, nycklar m.m. av hög kvalitet. Behöver 
du något lägre kvalitet erbjuder vi även ett Bra-Bättre-Bäst koncept där ni som kund kan 
lättare se vilken typ av användning ni planerar för verktyget och därmed anpassat pris. 

• Hushållsartiklar och hygien – bryggare och termosar, städ- och tvättprodukter, ät- och 
drickbart, engångsartiklar, förvaringssystem, dusch/schampo, handrengöring, hudkräm och 
tillbehör. 

• Borr, gäng, kap, slip – ett enormt utbud av borr, gängverktyg, kap och slipskivor till alla 
material, samt slipprodukter och papper i alla dess former till maskiner och handverktyg. 
Även ett stort utbud av polermedel finns med tillbehör som passar lika bra till båten som till 
bilen. 

• Maskiner – batteridrivna, eldrivna och luftdrivna maskiner i alla storlekar och styrkor av 
högsta kvalitet. 

• Personligt skydd – andningsskydd, handskar, hörselskydd, skor och ett stort utbud av 
fallskydd där vi även erbjuder besiktning av din utrustning i våra butiker. 

• Tejp – byggfolietejp, dubbelhäftande, eltejp, maskeringstejp, packtejp, skyddstejp och 
vävtejp. 

• Kemi – fogmassa, tvätt och rekond, lack/färg/grund, lim, rengöring, rostlösning/skydd, 
smörjmedel och spackel m.m.  

Allmänna regler för handel i butik och hemsida: 

• Leveransvillkor – produkter som är lagerförda i Sverige skickas med PostNord med leverans 
nästkommande dag. För produkter som är lagerförda i Sverige och Tyskland gäller fraktfritt 
vid ett sammanlagt ordervärde över 3500 kronor. Vid ordervärde under detta tillkommer 



fraktkostnad. Eventuella tilläggskostnader tillkommer vid paketering på pall och pallkragar. 
Specialemballage som används efter köparens önskemål debiteras till faktisk tilläggskostnad. 
Specialfrakter, t.ex. Expressfrakt, skrymmande gods och farligt gods debiteras till faktisk 
kostnad. 

• Pitstop – Ni kan alltid välja att hämta er order i butik utan fraktkostnad. Ni beställer på 
hemsidan och väljer Pitstop i kassan, välj vilken butik Ni vill hämta i, orderbekräftelsen 
skickas till din epostadress, vi ringer dig när din order finns i butiken. Snabbt, enkelt och 
fraktfritt.  

• Betalningsvillkor – 30 dagar efter fakturadatum. Från förfallodagen utgår dröjsmålsränta 
enligt räntelagen (1975:635). Vid försenad betalning äger Wurth rätt till ersättning för 
betalningspåminnelse enligt lag. En kreditgräns på 5000 kronors gäller vid fakturaköp och vid 
högre belopp måste köpet genomföras med kort antingen på hemsida eller i butik. 

• Moms – priserna som visas på Wurths hemsida är exklusive moms. Totalt momsbelopp ses i 
kassan vid betalning på hemsida eller butik. 

• Reklamationsrätt och returhantering – Se wurth.se/Tjanster-och-losningar/Almanna-
forsäljnings--och-leveransvillkor. 

Övriga viktiga regler 

• Würths produkter är inte till återförsäljning 
• Företagets kemiska produkter säljs inte till konsumenter utan Företaget vänder sig till 

båtklubbens verksamhet. Kemiska produkter som säljs till konsumenter har krav på kännbar 
varningsmärkning, krav på barnskyddande förslutning samt krav på annan utformningen av 
etiketten som vi saknar. Säkerhetsdatabladet skickas alltid med produkten vid första 
beställning av densamma eller vid uppdatering. Alla säkerhetsdatablad finns även kopplad till 
produkten på Wurths hemsida. Det är organisationens skyldighet att följa de regelverk som 
finns angående förvaring och korrekt användning av produkterna samt 
säkerhetsdatabladshantering. 

Hur går det då till? 

• Gå in på wurth.se och registrera er klubb genom att klicka på ”registrera dig på 30 sek” uppe 
i högra hörnet och välj Ny kund hos Würth. Fyll i förnamn, efternamn, epost och 
organisationsnummer. Klicka därefter fortsätt. 

• Välj sedan ”Marin” under bransch därefter väljer du ”Båtklubbar & Båtföreningar” och slutför 
genom att trycka ”Registrera”.  

• När du klickar på registrera  
o Får ni ett kundnummer 
o Blir direkt inloggad på e-handeln  
o Får ni lösenord till e-handelskontot till din e-postadress. 
o Erbjudanden och kampanjer skickas ut per automatik till angiven epost. 

• På ”mina sidor” kan ni välja att registrera fler användare av ert kundnummer.  
 

• Vid handel eller hämtning av varor i butik måste ni kunna styrka att ni tillhör en registrerad 
klubb i Svenska Båtunionen samt ID-handling. 
 


