Allmänna leveransbestämmelser
Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller såvitt ej säljare och köpare skriftligen överenskommit
annat.
Vitet skall utgöra 0,5% av det avtalade priset för
varje hel vecka förseningen varar. Är endast en del
1. Priser/Tillverkningsförbehåll
av godset försenat skall vitet beräknas på den del
Utfästelser vid sidan av skriftlig offert eller
av priset som hänför sig till den del av godset som
orderbekräftelse är bindande för säljaren endast
på grund av förseningen ej kan tas i bruk. Vitet
om de skriftligen bekräftats. Offerter är bindande
skall inte överstiga 7,5% av detta
för säljaren under 30 dagar från offertdatum,
beräkningsunderlag
såvida annat ej uttryckligen anges däri.
Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från
Order utan föregående skriftlig offert noteras till
köparen, dock tidigast när allt gods har levererats
leveransdagens priser enligt då gällande prislista.
eller vid tidpunkten för hävning enligt punkt 14.
Vid enstaka köp tillämpas minimiorder på femtusen
Köparen förlorar sin rätt till vite , om han inte har
kronor.
framställt kravet skriftligt inom sex månader efter
Förändringar i valutakurser, tullar, varuskatter,
det att leverans har skett. Är köparen berättigad till
acciser eller andra avgifter, samt höjda
maximalt vite enligt punkt 8 ,och godset ännu ej
inköpspriser, som för säljaren medför ökade
levererats får köparen skriftligen kräva leverans
kostnader för leverans fullgörande och som inte
inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare
kunnat av säljaren beaktas, berättigar säljaren att
än en vecka.
höja avtalat pris i motsvarande mån, dock lägst 3%
Oavsett avtalet häves eller ej är köparen berättigad
Vid leverans av vara, som ej lagerförs utan
till skadestånd på grund av försenad leverans
tillverkas efter beställning, äger säljaren rätt till
endast om särskild skriftlig överenskommelse
över- eller underleverans med högst 10% av
träffats.
överenskommen kvantitet.

3. Äganderättsförbehåll
2. Leveranstid och Förseningar
Om icke annat överenskommits, skall angiven
leveranstid anses löpa från den dag säljaren
godkänt ordern, samt skall såsom leveransdag
anses dagen för avsändandet från säljaren eller om
köparen anmält förhinder att mottaga varan, den
dag denna av säljaren anmälts vara färdig för
avsändande. Om köparen genom tillägg eller
ändring i beställning eller på annat sätt ändrar
förutsättningarna för avtalad leveranstid eller om
omständighet som avses i punkt 4 inträffar äger
säljaren rätt att förlänga leveranstiden i den
utsträckning som med hänsyn till
omständigheterna är skälig.
Försenas leverans (varmed avses även delleverans)
med mer än en tredjedel av den avtalade
leveranstiden, dock minst tre veckor – beror
dröjsmålet icke av händelse som i punkt 4 sägs
eller någon köparens handling eller underlåtenhet
– äger köparen rätt att skriftligen häva avtalet
såvitt avser den försenade leveransen.
Levererar inte säljaren godset i rätt tid, har
köparen rätt till vite från den dag leverans skulle
ha skett

Godset förblir säljarens egendom till dess att det
blivit tillfullo betalt

4. Ansvar för felaktig vara
Säljaren är skyldig att genom utbyte avhjälpa alla
fel i godset som beror på bristfälligheter i
tillverkning, säljaren omfattar inte fel som beror på
av köparen tillhandahållet material eller på av
denne förskriven eller specificerad konstruktion.
Säljaren ansvar omfattar inte fel orsakade av
omständigheter, som tillkommit efter att risken för
godset har övergått på köparen. Ansvaret omfattar
inte skador som beror på felaktig
lagring/förvaring av godset, ej heller för normal
förslitning eller åldersförsämring. Vid fel eller
brist i levererad vara, som icke orsakats av
olämpliga transport-, hanterings- och
lagerförhållanden eller fel i varans emballage skall
säljaren i eget val kostnadsfritt leverera ny vara
eller återbetala köpeskillingen eller del därav.
Fraktreklamation hanteras av den part som betalar
frakten.
Köparen äger ej rätt att häva köpet vid fel eller
brist och ej heller rätt till annan ersättning än ovan
Sontech AB
Sontech Ljudsanering*
Energivägen 6, 196 37 Kungsängen
Tel: 08-445 50 60 Fax: 08-38 47 99
www.sontech.se info@sontech.se

stadgats för skada , som uppkommit direkt eller
indirekt av fel eller brist i vara eller emballage.
Säljarens garanti omfattar endast varans
sammansättning och de egenskaper som framgår
av dokumenterad specifikationen för varan i
fråga. För arbetsresultat vid varans användning
kan någon garanti inte lämnas.
Köparen skall genast efter mottagandet undersöka
varan och reklamera för fel eller brist i leveransen.
Föreligger brist skall specificerad uppgift därom
vara säljaren tillhanda senast 14 dagar efter varans
mottagande ,dock innan den av köparen användes
eller där felet kunnat märkas först senare, inom
åtta dagar därefter. Retur av levererad vara får ej
ske förrän säljaren lämnat medgivande därtill.
Köparen förbinder sig att hålla säljaren skadeslös
för alla konsekvenser av otillbörlig konkurrens
eller av eventuellt intrång i tredje mans
immateriella rättigheter, som följer av att säljaren
tillverkat eller försålt vara med utseende,
beteckningar m.m. enligt köparens anvisningar.
Säljaren ansvara icke för skada som uppkommer
genom att leveransen hindras, försvåras eller
försenas till följd av omständigheter utanför
säljarens skäliga kontroll.

5. Betalning och kredit
Säljaren äger såsom villkor för leverans begära, att
köparen ställer säkerhet för fullgörandet av sin
betalningsskyldighet. Om betalning ej erläggs i rätt
tid äger leverantören rätt att debitera
dröjsmålsränta med diskontot + 8% av den
försenade betalningen. Räntefaktura utställes
månadsvis. Betalning skall erläggas i rätt tid d.v.s
30 dagar från fakturadatum av köparen även om
köparen framställt reklamation mot leverans
såvida inte sådan reklamation godtagits av säljaren

nödvändiga åtgärder kan vidtas. Vid stora
ändringar skickas nytt utfallsprov

7. Tvist
Varje tvist mellan säljaren och köparen rörande
försäljningsavtalets tillkomst, tolkning och
tillämpning samt tvister rörande däri omnämnda
och därav härflytande rättsförhållanden skall
avgöras genom skiljedom enligt gällande lag om
skiljemän i säljarens land.

8. Befrielsegrunder (force majeure)
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder
om de medför arr avtalets fullföljande hindras eller
blir oskäligt betungande ;arbetskonflikt och annan
omständighet som parterna inte kan råda över,
såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller
militärinkallelser av motsvarande omfattning,
rekvisition, beslag, handels-och valutarestriktioner,
uppror och upplopp, knapphet på transportmedel,
allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln
av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser
från underleverantörer , som orsakas av sådan
befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund
endast om deras inverkan på avtalets fullföljande
inte kunde förutses då avtalet ingicks Det åligger
part som önskar åberopa befrielsegrund som
nämns ovan att utan dröjsmål skriftligen underrätta
andra parten om uppkomsten därav, liksom dess
upphörande.
Vid force majeure hos köparen skall han ersätta
säljaren för de kostnader som kan uppkomma för
att skydda och säkra godset

6. Teknisk Informationsmaterial
Ritningar och andra tekniska handlingar rörande
produkter och tillverkning, vilka före eller efter
avtalets ingående överlämnas av den ena parten till
den andra , förblir den överlämnande partens
egendom. Mottagna ritningar, andra tekniska
handlingar eller teknisk information får inte utan
den andra partens medgivande användas för annat
ändamål än det för vilket de överlämnats. De får
inte utan medgivande från den andra parten
kopieras, reproduceras, utlämnas till tredje man
eller på annat sätt bringas till dennes kännedom.
Har utfallsprov avtalats, skall sådant skickas i
avtalad tid så att köparen hinner examinera och
godkänna kvaliteten Köparen skall utföra
kvalitetstestningen utan dröjsmål och skriftligt
meddela resultatet till säljaren så att
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