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Allmänna leveransvillkor materialförsäljning   2019-10-22 

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte parterna skriftligen 
överenskommit om annat. 

 

 

§1 Kreditprövning  
Godkänd kreditprövning utgör en förutsättning för leverans. 

 

§2 Anbud  
Säljarens anbud är bindande 30 dagar från anbudsdatum. 
 
Utfästelser vid sidan av anbud eller orderbekräftelse är bindande för Säljaren endast 
under förutsättning att de skriftligen bekräftats av Säljaren. 
 
Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär 
m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån det skriftliga avtalet uttryckligen 
hänvisar till dem. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar. 

 

§3 Pris  
Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt, andra skatter och offentliga 
avgifter. 
 
Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som 
medför ökade kostnader för Säljaren, berättigar Säljaren att höja i anbud angivet, 
eller avtalat, pris. På order som understiger visst minsta belopp, tillkommer en 
särskild avgift enligt vad Säljaren vid var tidpunkt generellt tillämpar. 
 
Anbuds- eller avtalat pris är baserat på växelkurs för svenska kronor i förhållande till 
den valuta (-or) som är angiven i anbudet eller om sådan växelkurs ej angetts, på 
anbudsdagen gällande säljkurs för den valuta (-or) som finns angiven i anbudet, enligt 
av Bankföreningen dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningen 
utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta (-or) före (del)leveransdagen 
förändrats i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än 3 procent äger Säljaren 
rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen. 

 

§4 Betalningsvillkor och dröjsmålsränta 
Betalning ska ske inom 10 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
 
Om Köparen är försenad med betalning längre tid än 2 veckor har Säljaren rätt att 
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häva avtalet om inte Köparen omgående ställer fullgod, av Säljaren godkänd, 
säkerhet. Efter hävning ska Köparen omgående återlämna levererade varor till 
Säljaren. 

 

§5 Leveransvillkor 
För leveranser gäller leveransvillkor Ex Works (Incoterms 2010), dvs Köparen står 
risken för varorna och bekostar frakten från Säljarens lokal. 
 
Säljaren kan på Köparens uppdrag ombesörja emballering och beställning av 
transport. Köparen debiteras då kostnad för emballage, frakt och hantering enligt 
Säljarens gällande priser. Om Säljaren även bekostar transporten debiteras 
Köparen denna kostnad. 
 
För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor. 
 

§6 Äganderättsförbehåll 
Varorna förblir Säljarens egendom till dess att full betalning erhållits. Köparen 
förbinder sig att lagra varorna för vilka äganderättsförbehåll gäller så att det är lätt 
identifierbart som Säljarens egendom. 
 
Köparen ska teckna försäkring, med Säljaren som förmånstagare, för levererade 
varor. Försäkringen ska gälla från den dag risken för varorna övergår till Köparen till 
den dag full betalning har erlagts. 
 

§7 Ansvar för fel 
Säljaren ansvarar fel som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång och som visar 
sig inom 30 dagar från den tidpunkten.  
 
Ansvaret gäller endast för konstruktions-, material- och tillverkningsfel. Härav följer 
att Säljaren inte ansvarar för exempelvis felaktiga funktioner som beror på att 
Köparen inte följt bruksanvisningen, fel som uppkommit vid normal förslitning, 
bristande underhåll eller liknande, ingrepp eller reparation utförd av annan än 
Säljaren eller någon som Säljaren anvisat, felaktig montering eller installation etc. 
 
Reklamation ska göras skriftligen och vara Säljaren tillhanda senast 7 dagar efter 
att Köparen upptäckt eller bort upptäcka felet. Sker reklamation senare får felet inte 
göras gällande. För varor eller delar som bytts ut eller reparerats har Säljaren 
samma ansvar som för den ursprungliga varan under en tid om 30 dagar räknat 
från tidpunkten för reparationen alternativet utbytet. 
 
Om det föreligger fel äger Säljaren rätt att efter fritt val reparera eller byta ut den 
felaktiga varan eller ersätta Köparen med ett belopp motsvarande köpeskillingen.  
 
Säljarens ansvar för fel i levererade varor är begränsat till vad som angivits ovan. 
Vid fel äger Köparen inte rätt att göra gällande andra påföljder.  
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Om ABM 07 ingår som kontraktshandling i parternas avtal ersätter ovanstående 
vad som föreskrivs i ABM 07 punkt 20 – 24. 

 

§8 Tider 
Leverans ska ske vid den tidpunkt som parterna skriftligen har avtalat. 
 
Försenas leverans (delleverans) med mer än 3 veckor och beror förseningen på 
Säljaren äger Köparen rätt att häva avtalet såvitt avser den del av leveransen som 
är försenad, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för Köparen. Hävning ska ske 
inom 1 vecka efter att hävningsrätt inträtt.  
 
Ovanstående reglerar uttömmande Köparens hävningsrätt och rätt till 
kompensation till följd av leveransförsening. Rätt till skadestånd till följd av försenad 
leverans kräver att särskild skriftlig överenskommelse har träffats. 
 
Om ABM 07 ingår som kontraktshandling i parternas avtal ersätter ovanstående 
vad som föreskrivs i ABM 07 punkt 11 – 17. 
 

§9 Indirekta skador 
Säljaren är inte skyldig att ersätta Köparen för några indirekta skador som 
exempelvis skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller person, 
utebliven vinst, bortfall i produktion etc. 
 
Om Säljaren på grund av regler om produktansvar åläggs skadeståndsskyldighet 
mot tredje man ska Köparen ersätta Säljaren för vad denne förpliktas utge till tredje 
man samt Säljarens kostnader med anledning av ett sådant krav, dock inte om felet 
eller säkerhetsbristen har uppkommit på grund av grov vårdslöshet hos Säljaren. 
 

§10 Avbeställning 
Vid avbeställning debiteras 20 procent av priset för de avbeställda varorna som 
returkostnad. Material som levererats till Köparen återtas inte utan att Säljaren har 
granskat varorna och skriftligen godkänt returen. Köparen står för samtliga 
hanteringskostnader. Varor som tillverkats eller anpassats särskilt för Köparen 
återtas inte. 

 

§12 Force Majeure 
Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet 
ägare motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Säljaren har 
dock rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om Köparen är förhindrad att 
erlägga betalning under en period som överstiger 4 veckor äger Säljaren rätt att 
häva köpet såvitt avser ej levererade varor. 
 
Med force majeure förstås enligt detta avtal att avtalets fullgörande hindras, 
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försvåras eller försenas pga krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedd 
militärinkallse av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, 
export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, 
arbetskonflikt, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel eller försening av 
leveranser från underleverantörer vilka har sin grund i sådan omständighet som 
anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över. 
 

§13 Tillämplig lag och tvistlösning 
Tvist på grund av avtalet ska avgöras i Sverige med tillämpning av svensk nationell 
rätt. Om det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp, 
exklusive mervärdesskatt, ska tvisten avgöras av allmän domstol. I annat fall ska 
tvist avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Med prisbasbelopp 
avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan. 

  


