
Försäljnings- och leveransvillkor
 
1. Leveranstidpunkt 
 Den angivna leveranstidpunkten är endast en ungefärlig tidpunkt för leverans av varan och Säljaren ansvarar inte för Köparens skada,  
 utlägg, kostnader, stillestånd eller utebliven vinst som kan uppstå till följd av förseningen, om inte annat skriftligen bekräftats av Säljaren. 

2. Reklamation 
 Köparen skall vid mottagandet av varan granska och inspektera varan. Eventuella reklamationer skall omedelbart, och senast inom 14  
 dagar från mottagen leverans, framföras skriftligen till Säljaren. Köparen förlorar rätt att åberopa fel om han ej iakttar reklamationsplikt enligt  
 denna punkt.

3. Åtgärdande av brister
 Säljaren har rätt att avhjälpa och åtgärda brister hos levererad vara eller företa omleverans inom sex (6) månader efter mottagen skriftlig  
 reklamation. Åtgärdande av brister får endast ske i enlighet med Säljarens skriftliga instruktioner och på av Säljaren godkänd auktoriserad  
 verkstad. 

4. Produktansvar mm
 Om inte annat föreskrivs av tvingande lagstiftning, äger inte Köparen rätt till prisavdrag, skadestånd, annan ersättning för direkta kostnader  
 eller indirekta kostnader, såsom stilleståndsersättning eller utebliven vinst. Köparens ansvar för levererad vara är således begränsad till  
 avhjälpande eller omleverans.

5. Återtagande och äganderättsförbehåll  
 Säljaren förbehåller sig äganderätten tills den sålda varan till dess den är fullt betald. Köparen har inte rätt att sälja varan vidare innan full  
 betalning erlagts. 

6. Priser 
 Angivet pris är baserat på underleverantörers dagspriser. För utländska varor baseras priserna på valutakursen vid anbudsdagen, samt de  
 vid anbudsdagen gällande tull- och skattesatserna. Säljaren förbehåller sig rätt att justera försäljningspriset i enlighet med de prisökningar  
 som skett innan varans leverans. 

7.	 Specifikationer	och	ritningar	
	 Samtliga	Säljarens	ritningar,	specifikationer,	offertförslag	mm	utgör	Säljarens	egendom	och	får	inte	utan	Säljarens	skriftliga	godkännande	 
 kopieras, överlåtas eller på annat sätt spridas eller användas. Säljaren förbehåller sig rätt att fakturera för arbete utfört i samband med  
	 framtagande	av	ritningar,	specifikationer,	offerter	mm.	

	 Säljaren	och	Säljarens	leverantörer	har	rätt	att	utföra	tekniska	förändringar	i	förhållande	till	ritningar,	specifikationer,	offerter	m	m	om	dessa	 
 anses lämpliga och inte väsentligt påverkar normal användning av varan. 

8. Garanti 
 Säljaren lämnar tolv (12) månaders garanti avseende ny vara och nytt material. Garantin är giltig i tolv (12) månader från inköpsdatumet.  
 Ursprungligt kvitto måste uppvisas som inköpsbevis. 

 - Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gaskolvar, hjullager, sparkskydd, gummi- 
  beläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer men inte för skönhetsfel eller fel som inte nedsätter funktionen.
 - Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet  
  och/eller felaktigt handhavande av varan. 
	 -	 Garantin	gäller	inte	för	följdskador	orsakade	av	modifieringar	från	originalutförandet	ej	godkända	av	Säljaren.
 - Garantin gäller enbart vid normal användning. Vara som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av  
  garantin. 

 Skador och/eller fel baserade på garantin skall utan dröjsmål anmälas till Säljaren. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin  
 inte gäller. Garantin omfattar inte prisavdrag, skadestånd, annan ersättning för direkta kostnader eller indirekta kostnader, såsom  
 stilleståndsersättning eller utebliven vinst. Köparens ansvar enligt garantin är således begränsad till avhjälpande eller omleverans. Alla  
 garantianspråk skall ske skriftligen och Köparen skall på begäran utan kostnad för Säljaren inställa varan för inspektion och/eller reparation  
 på av Säljaren anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla. 

9. Skadestånd 
	 Om	trots	vad	som	stadgats	ovan,	Säljaren	befinns	vara	skyldig	att	till	Köparen	utge	prisavdrag,	skadestånd	eller	annan	ersättning	skall,	 
 under alla omständigheter, Säljarens ansvar vara begränsat till priset för varan eller priset för den del av varan som är felaktig. 
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