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Försäljningsvillkor 
 

 
1. Omfattning  

Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget annat särskilt avtalats mellan parterna. I 

övrigt gäller SEAL2012 i tillämpliga delar. Vid motstridiga uppgifter i dessa allmänna villkor och 

SEAL2012 skall dessa allmänna villkor äga företräde.  

 

2. Offert  

Offert är giltigt under 60 dagar från offertdatum.  

 

3. Order  

Order emottagen efter lämnad offert eller order utan föregående offert innebär accept av dessa 

försäljningsvillkor. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra kvantitet till närmaste 

förpackningsstorlek för respektive produkt. Order, kan endast senareläggas eller annulleras efter 

säljarens godkännande. Vid order understigande 500 SEK tillkommer en expeditionskostnad om 120 

SEK. 

 

4. Priser och betalningsvillkor 

Alla angivna priser, offererade eller i prislista, gäller exkl. moms och andra statliga pålagor. Säljaren 

förbehåller sig rätten till prisändringar av prislistor utan föregående information. Valutajustering, 

sker vid en kursavvikelse på fakturadagen med mer än +/- 2% och då med 80% av skillnaden.  

 

Betalningsvillkor framgår av offert (normalt 30 dagar netto, efter sedvanlig och godkänd 

kreditprövning). Betalning skall vara säljaren tillhanda på fakturans förfallodag, därefter debiteras 

dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen till dess att full betalning erlagts. Vid vart tillfälle debiteras 

då gällande och lagstadgade påminnelse- och kravavgifter.   

 

5. Leveransvillkor 

Alla leveranser sker enligt 0003 FCA säljarens lager Upplands Väsby enligt Combi- / Incoterms 

2010 exkl. emballage. Leverans sker med någon av säljarens vid vart tillfälle kontrakterade 

transportörer och frakten debiteras enligt, vid tillfället gällande taxa. 

 

Köparen övertar full risk och ansvar för fakturerat material, som på köparens begäran, kvarligger hos 

säljaren.  

 

6. Returer 

Innan retur sker skall ett RMA-nr ha erhållits. RMA-nr skall tydligt anges på leveransdokument 

tillsammans med en tydlig felbeskrivning. Fraktkostnaden för returen betalas av köparen. Returer 

utan RMA-nr och/eller felbeskrivning återsänds utan åtgärd, på köparens bekostnad.  

 

Skulle det visa sig att returnerad vara är felfri återsändes varan till köparen på dennes bekostnad och 

säljaren äger rätt debitera kostnader och eventuella utlägg samt nedlagt arbete.  

 

7. Tvister 

Tvister avgörs i enlighet med SEAL2012, dock med ändring av beloppet i punkt 42 till tjugo (20) 

basbelopp.  
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