Leverans- och försäljningsbestämmelser

Order
Order bekräftas med skriftlig eller e-postad orderbekräftelse. Anmärkning mot
orderbekräftelse ska göras inom 3 dagar.
Ritningar och specifikationer upprättade av säljaren är säljarens egendom och får ej utan
säljarens skriftliga medgivande delges tredje man.
Observera att vid ändring av ritning skall reviderad ritning skickas med samt att det på den
skriftliga beställningen tydligt ska framgå att den är ändrad.
Leverans
Leveransvillkor
Fritt fabrik om inte annat avtalats.
Leveranstid
Leveranstid från fabrik anges i orderbekräftelsen. Om nödvändiga uppgifter saknas från beställaren
kan leveranstiden senareläggas. Finner säljaren att han inte kan leverera i tid, eller framstår dröjsmål
på hans sida såsom sannolikt, skall han utan uppskov meddela köparen detta och därvid ange
orsaken till dröjsmålet samt, såvitt möjligt, i den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.
Vite vid försenad leveransförsening utgår endast då särskild överenskommelse träffats. Säljaren fritar
sig från skadeståndsansvar vid utebliven vinst eller uteblivet täckningsbidrag samt indirekt skada.
Mottagning av gods
Köparen ansvarar för mottagning och kontroll av godset efter det har lämnat säljaren, även om så är
en annan leveransadress än köparens.
Skador
Transportskadat gods skall noteras på fraktsedel innan kvittering sker samt omedelbart anmälas till
transportbolaget. Godset av emballeras omgående och undersöks beträffande eventuella dolda
transportskador. Dessa skador skall anmälas till transportören inom 7 dagar. Anmäl även till säljaren.
Reklamationer
Reklamation på leverans måste göras inom 7 dagar från mottagen leverans.
Säljaren är skyldig att avhjälpa alla fel som beror på bristfälligheter i tillverkningen.

Köparen skall skriftligen reklamera fel till säljaren, med utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig.
Reklamerar köparen inte skriftligen felet inom de frister som anges i denna punkt, förlorar han rätten
att göra gällande anspråk på grund av felet.
Sedan säljaren har mottagit skriftlig reklamation skall han avhjälpa felet med den skyndsamhet som
omständigheterna påkallar.
Säljarens ansvar omfattar inte fel, som beror på köparen tillhandahållet material. Säljaren ansvarar
inte för merkostnader som om lack och extra frakter utöver vad ursprungsordern var.

Äganderättsförbehåll
Godset förblir säljarens egendom till dess det blivit fullt betalt, i den utsträckning som sådant
äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

Betalningsvillkor
30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen uttages dröjsmålsränta med 8% över
referensränta. Emballage och frakt tillkommer.

