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1. Inledande bestämmelser  
 
1.1 Dessa allmänna villkor är, om parterna inte skriftligen avtalar något annat, avtalsinnehåll mellan 
SÄLJAREN och KÖPAREN.  
Om det i träffade avtal förekommer oförenliga villkor, gäller de, om inte parterna uttryckligen avtalat 
om något annat, inbördes i följande prioritetsordning;  
1) Det mellan KÖPAREN och SÄLJAREN träffade individuella avtalet,  
2) SÄLJARENs Särskilda villkor och  
3) Dessa Allmänna Villkor.  
 
1.2 SÄLJARENs åtaganden enligt dessa villkor omfattar endast den utrustning som uttryckligen 
anges i det mellan KÖPAREN och SÄLJAREN träffade individuella avtalet.  
 
 
2. Förskottsbetalning och säkerhet  
 
2.1 SÄLJAREN har rätt att begära förskottsbetalning eller betryggande säkerhet. Underlåter 
KÖPAREN att betala förskott eller ställa begärd säkerhet, har SÄLJAREN rätt att frånträda avtalet. 
Frånträder SÄLJAREN avtalet enligt denna punkt har KÖPAREN inte någon rätt till ersättning eller 
någon annan påföljd gentemot SÄLJAREN.  
 
 
3. Priser  
 
3.1 Om inte andra priser uttryckligen anges i det mellan KÖPAREN och SÄLJAREN träffade 
individuella avtalet , gäller de priser som SÄLJAREN normalt tillämpar för utrustningen (SÄLJARENs 
prislista).  
 
 
4. Ändrade förhållanden  
 
4.1 Om SÄLJARENs kostnader för att fullgöra sina avtalsenliga åtaganden gentemot KÖPAREN ökar 
till följd av;  
1) Nya eller ändrade regler i lag eller annan författning,  
2) Ny rättspraxis,  
3) Införandet eller höjning av skatt eller allmän avgift,  
4) Ändring i KÖPARENs verksamhet eller  
5) Oriktiga eller ofullständiga uppgifter från KÖPAREN,  
har SÄLJAREN rätt att med omedelbar verkan höja sina priser för att kompensera sig för den ökade 
kostnaden.  
 
 
5. Fakturering och betalning  
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5.1 KÖPAREN ska betala SÄLJARENs fakturor inom 30 dagar från fakturadatum. Sker betalning inte 
i rätt tid har SÄLJAREN rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen samt ersättning för skriftlig 
betalningspåminnelse och inkassokrav enligt gällande författningar.  
 
5.2 KÖPAREN ska efter mottagandet av en faktura utan dröjsmål kontrollera denna. Eventuella 
invändningar mot fakturan ska framställas senast inom två (2) månader från fakturadatum. 
Framställer KÖPAREN inte invändning inom angiven tid får eventuella fel i fakturan som borde ha 
upptäckts vid en sådan kontroll därefter inte åberopas gentemot SÄLJAREN.  
 
 
6. Underleverantörer  
 
6.1 SÄLJAREN har alltid rätt att fullgöra sina åtaganden gentemot KÖPAREN, helt eller delvis, genom 
underleverantör. 
 
 
7. Äganderätt och återtagande  
 
7.1 SÄLJAREN förblir ägare till utrustningen till dess KÖPAREN erlagt det i faktura angivna priset. 
Erlägger KÖPAREN inte betalning har SÄLJAREN rätt att häva köpet, återta utrustningen och kräva 
ersättning för den skada Säljaren åsamkas.  
 
 
8. Avlämnande  
 
8.1 Utrustningen ska avlämnas på den plats och inom den tidsfrist som anges i det individuella avtalet. 
 
8,2 Avlämnas utrustningen av en av Säljaren anlitad fraktförare eller enligt punkt 6.1 ovan ska 
leveransvillkoret  FCA - Free Carrier Älvsjö, INCOTERMS 2020 gälla mellan parterna. 
 
 
9. Mottagande, undersökning och reklamation  
 
9.1 KÖPAREN ska på egen bekostnad vidta de åtgärder som erfordras för att ta emot utrustningen 
när den ställs till KÖPARENS förfogande.  
 
9.2 KÖPAREN ska vid mottagandet noggrant besiktiga utrustningen och kontrollera dess skick och 
funktion. Om utrustningen är behäftad med fel, ska KÖPAREN genast skriftligen reklamera felet till 
SÄLJAREN.  
 
9.3 SÄLJAREN ansvarar inte för fel som upptäckts eller borde ha upptäckts vid en 
mottagningsbesiktning och inte skriftligen anmälts till Säljaren inom en (1) vecka från den dag när 
utrustningen avlämnades. Reklamation som sker senare än två (2) månader efter mottagandet är 
utan verkan gentemot SÄLJAREN.  
 
 
10. Fel, brister och dröjsmål  
 
10.1 Är utrustningen behäftad med fel eller brist som SÄLJAREN enligt dessa Allmänna villkor svarar 
för, ska SÄLJAREN efter eget val antingen  
1) åtgärda felet,  
2) ersätta felaktig utrustning med felfri eller  
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3) där felet inte väsentligt påverkar funktionen, medge KÖPAREN en mot felet svarande nedsättning 
av hyran.  
 
10.2 Innebär felet att utrustningen är obrukbar och underlåter SÄLJAREN att inom en med hänsyn till 
felets omfattning och betydelse skälig tid antingen åtgärda felet eller byta ut den felaktiga 
utrustningen, har KÖPAREN rätt att häva avtalet beträffande den felaktiga utrustningen. Utöver vad 
som i detta avsnitt 10 anges har SÄLJAREN inga skyldigheter på grund av fel eller brist i utrustningen.  
 
10.3 Försenas leveransen och beror leveransförseningen på omständighet som anges i avsnitt 12 
nedan eller på Köparen eller något förhållande på dennes sida skall avtalad leveranstid förlängas 
med den tid som med hänsyn till omständigheterna kan anses skälig. 
 
10.4 Avlämnas inte utrustningen i rätt tid kan Köparen om Säljaren ansvarar för dröjsmålet begära att 
Säljaren erbjuder att leverera ersättningsprodukt. Båda parter skall medverka för att hitta lämplig 
ersättningsprodukt. 
 
10.5 Om rättidigt avlämnande är av väsentlig betydelse för Köparen och Säljaren insett detta, har 
Köparen om Säljaren ansvarar för dröjsmålet rätt att häva den del av leveransen som Köparen på 
grund av dröjsmålet inte kunnat använda. 
 
 
11. Ansvarsbegränsning 
  
11.1 SÄLJAREN ansvarar inte i något fall för inkomst- eller produktionsbortfall, utebliven vinst, 
utebliven inbesparing eller annan indirekt skada av vad slag det vara må.  
 
11.2 SÄLJARENs skadeståndsansvar är under alla omständigheter begränsat till ett sammanlagt 
högsta belopp motsvarande det som utgår ur SÄLJARENs ansvarsförsäkring.  
 
 
12. Befrielsegrunder  
 
12.1 Om fullgörande av SÄLJARENs åtaganden hindras eller avsevärt försvåras eller fördyras till följd 
av något förhållande som SÄLJAREN inte råder över – såsom, men inte begränsat till, strejk eller 
annan arbetskonflikt (oavsett om SÄLJAREN är part i sådan konflikt eller ej), krig, mobilisering, 
upplopp, översvämning, eldsvåda, epidemi, export- eller importkontroll, valutarestriktioner, 
myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist, allmän knapphet på transportmedel, avbrott i 
driften av teknisk anläggning eller utrustning eller fel i eller försening av leverans från 
underentreprenör eller underleverantör som förorsakas av sådan omständighet – ska, så länge 
förhållandet består, SÄLJARENs underlåtenhet inte utgöra avtalsbrott eller grund för skadestånd eller 
annan påföljd.  
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