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1. Tillämplighet 
Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller om de ej ändras genom skriftlig 
överenskommelse mellan parterna. 

2. Förpackning 
I prislistor, anbud och avtal angivna priser innefattar kostnaden, såvida ej annat 
skriftligen överenskommits, för förpackning eller emballage som under normala 
transportförhållanden erfordras för att förhindra skada eller försämring på godset.  

 
3. Anbudshandlingar och ritningar 
Av säljaren lämnat anbud gäller under 30 dagar från det anbudet avgivits och 
köparens accept skall vara säljaren tillhanda inom denna tid. Anbud, ritningar och 
andra handlingar, som av säljaren överlämnats till köparen förblir säljarens 
egendom. De får ej utan säljarens medgivande användas av köparen eller kopieras, 
reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. 

4. Prisuppgifter 
Angivna priser gäller exklusive mervärdeskatt, andra skatter eller pålagor. Godset 
levereras fritt säljarens fabrik om inte annat anges. Frakt till leveransortens närmaste 
omlastnings- eller järnvägsstation faktureras enligt angivelse på vid inköpstillfället 
gällande prislista.  
Om köparen begär längre leveranstid än tre månader från beställningsdag äger 
säljaren rätt att ändra priset med den procentuella förändringen av 
konsumentprisindex mellan beställningsdag och leveransdag om ej annat 
överenskommits. 

5. Ändring i produkt 
Säljaren äger, utan att underrätta köparen, rätt att göra mindre ändringar i 
modellutförande av produkt. 

6. Leverans 
Leveranstid anges på säljarens orderbekräftelse i år och vecka och avser tid för 
leverans från säljarens fabrik. 
Om köparen underlåter att mottaga godset på fastställd leveranstid eller begär 
uppskov med leverans, är köparen ändå skyldig att erlägga betalning som om godset 
levererats. Säljaren kan ombesörja lagring av godset på köparens risk och 
bekostnad. Kostnaden för lagring skall bestämmas till 0,5 procent av fakturerat 
nettovärde exklusive mervärdeskatt per påbörjad vecka. 
Finner säljaren att avtalad leveranstid inte kan hållas eller framstår dröjsmål med 
leveransen som sannolikt skall säljaren meddela köparen detta och ange orsaken till 
dröjsmålet samt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske. 
Avser köpet en vara som skall tillverkas särskilt för köparen efter köparens anvisning 
och önskemål har köparen rätt att häva köpet endast om dröjsmålet uppgår till minst 6 
veckor. 
Säljaren friskriver sig från allt skadeståndsansvar vad avser direkt som indirekt 
skada för leveransförsening. Den enda påföljd som köparen således kan göra 
gällande är hävning enligt köplagens regler härom. Ovanstående ansvarsfriskrivning 
gäller inte om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. I sådant fall är dock 
ansvaret begränsat till att som mest utge 0,5 procent av godsets värde per 
förseningsvecka, dock maximalt 7,5 procent. 

7. Returer 
Returer utan vårt godkännande accepteras ej. 

8. Betalningsvillkor 
Levererat gods skall betalas 30 dagar netto från fakturadatum. Utförda tjänster, såsom 
intransport och montering, skall betalas 30 dagar netto efter det att tjänsten fullgjorts. 
Intransport och montering, som planeras ske omgående efter leverans, faktureras 
tillsammans med gods och hela fakturan förfaller till betalning inom 30 dagar från 
fakturadatum. Säljaren har rätt att innehålla sin prestation om det finns skäl att anta att 
köparen inte kommer att uppfylla sin förpliktelse att erlägga köpeskillingen, om 
köparen ej erlägger betalning i förskott eller ställer säkerhet. 
Om köparen ej betalar i rätt tid är säljaren berättigad att från fakturans förfallodag 
tillgodoräkna sig dröjsmålsränta som med nio procentenheter överstiger 
Riksbankens diskonto. 

9. Äganderättsförbehåll 
Levererat gods förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Vid 
delbetalning skall, om återtagande av gods sker, säljaren ensidigt bestämma 
vilken del av leveransen som kvarstår obetald. 

 
Köparen skall hålla levererat gods betryggande försäkrat till dess äganderätten till 
godset övergått till köparen. Om köparen avser att försälja godset vidare skall han 
underrätta säljaren härom och säljaren har vid sådant förhållande rätt att begära 
betryggande säkerhet för leveransen. 

 
 

10. Säljarens arbete i köparens lokaler 
Om säljaren åtagit sig intransport och montering av gods i lokal anvisad av köparen 
skall köparen ansvara för: 
Att lokal kan disponeras av säljaren under tid angiven av säljaren,  

• Att tillfartsvägar och eventuella hissar är tillgängliga för 
säljaren, 

•  Att uppacknings- och lagerutrymmen finns tillgängliga i 
byggnaden,  

• Att andra arbeten som kan förhindra, försvåra eller försena 
säljarens arbete, är avslutade, 

• Att lokaler och förvaringsutrymmen under tiden för säljarens arbete är 
låsta på betryggande sätt och att nycklar kan tillhandahållas säljaren. 

Efter avslutat arbete åligger det säljaren att omhändertaga förpackning eller 
emballage, men städning av köparens lokal ingår ej. Om köparen brister i sina 
ovanstående åligganden skall säljaren erhålla ersättning för härigenom uppkomna 
kostnader. 

11. Ansvar för fel 
Säljaren förbinder sig att avhjälpa genom bristfälligheter i konstruktion, material eller 
tillverkning uppkommande fel. Avhjälpande av fel kan ske genom reparation eller 
utbyte av levererat gods. Köparen skall skriftligen lämna säljaren meddelande om 
fel inom sju dagar från köparens mottagande av gods eller i förekommande fall gods 
monterats av säljaren. Garantitiden är två år och löper från det att godset levererats 
från säljaren. Säljarens ansvar omfattar endast fel, som uppstår vid riktig 
användning. 
Det omfattar ej fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från 
köparens sida, normal förslitning eller försämring. Köparen har inte rätt att innehålla 
någon del av köpeskillingen på grund av påstått fel eller brist och säljarens 
garantiåtaganden gäller endast under förutsättning att köparen erlägger full 
betalning i enlighet med betalningsvillkoren i köpeavtalet. Alla uppgifter, skriftliga 
som muntliga, beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, tekniska och andra data i 
kataloger, prospekt, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. 
Uppgifterna är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem. 
Uppgifterna som sådana kan således inte läggas till grund för ett felansvar för 
säljaren. 
Skall godset användas för särskilt ändamål åligger det köparen att själv förvissa sig 
om godsets användbarhet för detta ändamål. 

12. Transportskada 
Om skada på gods kan antagas ha inträffat under transport, skall köparen anmäla 
skadan till transportören inom sju dagar från godsets mottagande. I övrigt är köparen 
vid transportskada skyldig att följa instruktioner angivna på leveransordern 
(följesedeln) för godset. 

 
13. Skadestånd m.m. 
Säljarens ansvar för fel är sålunda begränsat till att avhjälpa felet i enlighet med 
garantivillkoren. Säljaren är alltså inte skyldig att på grund av fel eller brist i godset 
utge någon ersättning till köparen för uteblivna intäkter, stilleståndskostnader, 
ersättningar till tredje man, utebliven vinst eller dyl. Är ena parten skyldig att utge 
skadestånd till den andra skall skadeståndet täcka endast sådan skada, som den 
felande parten skäligen kunde förutsett vid tiden för avtals slutande. 
Ersättning för skada må under inga omständigheter överstiga ett belopp 
motsvarande 10 procent av leveransen eller den del av leverans som orsakat 
skada. Säljaren svarar inte för skada som kan uppkomma på annan egendom som 
inträffar då godset är i köparens besittning. 

14. Force Majeure 
Parterna äger rätt att uppskjuta fullgörande av sina skyldigheter under tid hinder för 
fullgörande beror på eldsvåda, arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, 
valutarestriktioner, uppror, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, 
inskränkningar av drivkraft och varje annan omständighet som parterna ej kan råda 
över samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som beror på 
ovannämnda omständigheter. Part äger rätt att häva avtal om fullgörande av 
skyldighet inom skälig tid omöjliggöres av ovannämnda omständighet. 
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