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1. Avtalsgrund

6. Garanti

Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller i den mån de inte upphävs genom skriftlig
överenskommelse mellan parterna.

Gällande varor i Säljares produktportfölj ges det garanti enligt de garantivillkor som uppnås
genom respektive leverantör

Avtalsmässig grund sker i följande prioritet:

Avtal enligt orderbekräftelse eller kontrakt från Säljare

Dessa försäljnings- och leveransbestämmelser

Vid reklamation och garantiåtgärden kan transport- eller fraktkostnader debiteras köparen

Säljare ger enbart rådgivning inom egen produktportfölj, och enligt bästa vetskap. Det tas
förbehåll för att denna rådgivning kan ändras enligt nya erfarenheter under tid

Köper kan enbart göra krav på garanti och reklamations rätten om eventuella fel/brister
upplysas och dokumenteras till säljare skriftligen omedelbart efter att den konstaterad

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan föregående eller efterföljande
tillkännagivande

Rätten till garanti/reklamation bortfaller om varan inte används enligt Säljarens instruktion
och skötselråd.

2. Beställning, order och avtal

Säljare kan inte föras till ansvar för förluster inom drift, tid, vinst eller liknade i samband med
garantiåtgärden på varan

Det finns ingen slutlig överenskommelse mellan parterna innan säljaren har gett
godkännande i form av orderbekräftelse eller att inköpsavtal har undertecknats av båda
parter

Det ges ingen garanti på slit-delar

7. Returnering
Om det inte upplysas i ordern tas varan inte retur, medmindra det gäller en felbeställning av
säljaren

Om orderbekräftelsen inte stämmer överens med köparens order, måste köparen
omedelbart meddela detta till säljare. I annat fall kommer köparen att vara bunden av
innehållet i orderbekräftelsen

Vid särskilda omständigheter/önskan gällande returnering kan detta ställas till säljaren inom
14 dagar från leverans. Specifika villkor om detta vill upplysas vid förfrågan

Priserna på varor som inte ska levereras inom 60 dagar tas det förbehåll för ändringar av
leverantörspriser, skatter, tull, växelkurser med mera

8. Produktansvar

Vid inbyte av begagnad maskin som
efter värderingstidpunkten förändrats mer än som bör antas vid normalt underhåll och
användning av produkten, ska det pris som avtalats för inbytesvaran justeras i motsvarande
mån

Säljare kan inte hållas till ansvar för eventuella skador eller olycka på materiell, djur eller
personer som uppstått i samband med användandet av varan
Säljare kan inte föras till ansvar för förluster inom drift, tid, vinst eller liknade i samband med
garantiåtgärden på varan

3. Leverans
Alla offerter och order är, om inte annat är upplyst. Exklusive frakt/leverans
Leveranstid anges i den skriftliga orderbekräftelsen, förutsatt att alla tekniska detaljer och
formaliteter för orderutförandet på denna tidpunkt är tillgängliga
Bedömer Säljare att ordern kommer bli försenad med avlämnande eller mottagande av
varor, ska Säljare underrätta Köpare om detta inom skälig tid. Säljare ska ange den tidpunkt
då det räknas med att leveransen respektive mottagandet beräknas kunna fullföljas. När så
begärs ska även orsaken till förseningen uppges.
Det är Köparens ansvar att genomgå leveransen omedelbart efter leverans. Om det finns
fel/brister skall detta upplysas säljare skriftligen omedelbart

9. Force Majeure
Parterna har inte gentemot varandra rätt att åberopa underlåtenhet att fullgöra avtal om
fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll. Det kan gälla
arbetskonflikt, pandemi, krig, myndighetsbeslut, driftstörningar hos parten eller dennes
leverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets
fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen
kunnat undvika eller undanröja.
Part ska utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet inträffat
10. Tvist
Uppkommer det tvist mellan parterna grundat avtalet eller dessa leveransbestämmelser ska
parterna genom förhandlingar försöka lösa tvisten i fråga

4. Betalning
Om inte annat överenskommits ska det fulla beloppet enligt ordern erläggas senast i
samband med avtalad leverans av varan
Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt offert och
orderbekräftelsen vid avtalets ingående

Om uppgörelse i tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras i svensk
domstol enligt svensk lag
11. kunders uppgifter
Vi registrerar våra kunders person- och företagsuppgifter. Dessa uppgifter vidareges inte till
3. part

5. Äganderätt
De levererade varor förblir säljarens egendom till dess köparen fullgjort samtliga sina
förpliktelser på grund av avtalet. Säljaren förbehåller sig rätten att återta varor till dess att
köparen har fullgjort samtliga sina förpliktelser enligt orderbekräftelsen/kontraktet
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Innan äganderätten till varorna är helt övergått till Köparen är denne skyldig att vid
utmätning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd avseende godset uppvisa avtalet för
kronofogdemyndigheten eller på annat sätt upplysa om ägandeförhållandet samt
omedelbart underrätta säljaren om detta
Innan äganderätten till varan helt har övergått till köparen får denne inte utan säljarens
skriftliga medgivande sälja, överlåta, pantsätta eller föra den ut av landet samt bygga om
eller företa väsentliga
förändringar av varan.
Köparen är skyldig att underhålla och bruka varan så att säljarens rätt inte äventyras
Köparen ska hålla godset fullt försäkrat
All utförsel av reparation innan överlåtelsen skall godkännas av säljare
Säljare skall innan överlåtelsen alltid om det önskas få tillgång till varan
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