
AVTAL OM ÄGANDERÄT TSFÖRBEHÅLL

1. TILLÄMPNING – I FÖRHÅLLANDE TILL
ANDRA VILLKOR
Dessa allmänna villkor är bindande om inget annat skriftligt har 
avtalats mellan parterna. Köparens eventuella inköpsvillkor får 
 användas till den grad att de ej kommer i konflikt med de  avtalade
köp- och leveransvillkor som är beskrivna här.

2. KVALITET
Köparen ansvarar för att varan i sin helhet passar dennes behov. 
Val av metoder för montering och anpassning till andra material 
etc. ligger på köparens ansvar. Materialen ska följa de tekniska 
specifikationerna som finns angivna på Minera Skifers hemsida 
vid  beställning. Är materialen ej beställt efter en skriftligt angiven
standard, eller med angivna kvalitéer, levereras materialen utan 
ansvar för speciella toleranskrav.

3. KVANTITET
Orderbekräftelse eller packsedel anger om leverans skall ske efter 
vikt, styckvis, storlek, längdangivelser eller annat. Avräkning görs 
efter levererad mängd. Denna skall sträva efter att vara så nära 
den beställda mängden som möjligt. Vid beställning av speciella 
dimensioner och kvalitetsanpassningar är köparen alltid ålagd till 
att acceptera den normalavvikelse i kvantitet som kan uppstå vid 
tillverkning.

4. BETALNINGSVILLKOR
Om säljaren efterfrågar det, måste köparen kunna ge en 
 tillfredställande garanti för riktig betalning. Detta krav kan 
 ställas ända fram till leverans. Köparens reklamation på grund 
av obetydliga brister befriar ej från betalningskrav. Köparen 
har ej rätt till mot räkning, förutom i samband med obestridda 
 reklamationskrav knutit till den leverans som moträkningen gäller.
Vid överskridande av betalnings frist skall köparen betala gällande 
dröjsmålsränta.

5. PRISER
Om terminal- och transportkostnader, assuranser eller  offentliga 
avgifter ändras eller nya tillkommer efter att avtal ingåtts, kan 
priset komma att förändras för att tillsvara dessa. Alla extra 
kostnader vid förhindrad transport som ej kan beskyllas säljaren,
betalas av  köparen. Om valutakurser ändras från att avtal ingåtts 
fram till betalning skall ske, så skall priset ändras för att tillsvara 
dessa. Emellertid krediteras ej köparen för valutakursdifferenser 
som uppstår efter förfall.

6. FAKTURERING
Fakturan dateras den dag varan sänds från säljarens  lager eller 
den dag varan är klar till försändelse enligt avtal/ order bekräftelse.
Fakturadatumet används vid beräkning av  mervärdesskatt.

7. ORDERBEKRÄFTELSE
Avtal anses ha ingåtts vid säljarens skriftliga orderbekräftelse
eller vid påbörjad leverans. Orderbekräftelsen är accepterad 
om  köparen inte omedelbart (samma, eller nästkommande 
 arbetsdag) gör invändningar.

8. ÄGANDERÄT TSFÖRBEHÅLL
Detta avtal mellan parterna ger säljaren äganderättsförbehåll för de 
varor som är specificerade i orderbekräftelse/faktura fram till den 
köpessumma som framkommer i fakturan, med tillägg för eventuell 
dröjsmålsränta och samtliga övriga kostnader är fullt betalda. 

9. LEVERANSTID
Den senaste av följande tidspunkter gäller som utgångspunkt för
beräkning av leveranstiden:
a) den dag specifikationen är definitivt mottagen av säljaren, eller
av den leverantör där ordern är lagd. 
b) den dag säljaren mottar den betalning som ska betalas i
 förskott , eventuellt mottar garanti för betalning.
c) den dag nödvändig inhemsk eller utländsk statligt tillstånd 
tillåter.
Om leverans ska ske en bestämd tidspunkt så förskjuts denna 
tillsvidare om utgångspunkten för leveransberäkningen förskjuts.
Eventuella ändringar och tillägg i leveransen förlänger 
 leveranstiden i den utsträckning som är nödvändig på grund av 
förberedelse och utförande av det kommande arbetet/ leveransen.

10. LEVERANS OCH RISKER
Leverans sker enligt EXW (ex works) säljarens lager (Incoterms 
2010) om inget annat avtalats i orderbekräftelsen. Säljaren kan
välja transportmedel utan ansvar för billigaste fraktkostnad.

11. FÖRSENAD LEVERANS
Säljaren bär ej ansvar för försenad leverans av varor eller dess 
enskilda delar när det uppstår förhållanden säljaren inte kan 
råda över (force majeure, jmf. Pkt 16.) Vid sådan försening kan 
köparen ej ställa krav på ersättning. Är en bestämd leveranstid 
avtalad och leve rans erbjuds eller sker inom en månad efter 
avtalad tid, har köparen ej rätten att häva köpet. Om det ej finns 
en avtalad leveranstid kan köparen häva köpet om leveranstiden 
efter omständigheterna blivit orimligt lång och säljaren inte kan 
erbjuda varans leverans inom en månad efter att köparen har lagt
fram sitt hävningskrav. Köp av varor som skall tillverkas/anpassas 
eller som är beställda med  särskilda specifikationer för köparens 
ändamål, kan köparen endast häva avtalet om man menar att 
ändamålet med köpet  misslyckats på grund av försenad leverans. 
Oavsett orsak till förseningen så är säljare ej ansvarig för köparens 
indirekta förlust.

Allmänna köp- och leveransvillkor



12. AVBESTÄLLNING
Om köparen avbeställer varor och/eller tjänster måste denne 
betala alla kostnader vid avbeställningen samt betala full 
ersättning för säljarens uteblivna förtjänster och den ena eller
andra utgiften/kostnaden som säljaren kan ha fått.

13. UNDERSÖKNINGSPLIKT OCH REKLAMATION
Köparen är skyldig att inspektera varorna vid mottagandet. 
Alla  reklamationer skall ske skriftligt och innehålla uppgifter 
om den påstådda bristen och dess omfattning. Reklamationer 
angående transportskador, antal kolli eller vikt skall omedelbart 
göras  (samma, eller nästkommande arbetsdag) vid varornas 
ankomst och ska  dokumenteras hos den rätta transportören. 
 Reklamationer  angående varans bristande kvalitet och eventuella
fel skall ske  omedelbart  (samma, eller nästkommande  arbetsdag) 
efter att bristen upptäckts eller borde varit upptäckt. För  varor 
som skall monteras eller  bearbetas måste varje reklamation 
 lämnas in skriftligt, och  säljare måste ges möjlighet att undersöka 
 omständigheterna  innan  montering/bearbetning påbörjas.

14. OFULLSTÄNDIG LEVERANS –
 ANSVARSFRISKRIVNING
Om det förekommer brister angående varan eller arbetet så har 
säljaren valet mellan att åtgärda felet, byta ut varan, eller göra 
prisavdrag.
Rätten till att åberopa brister är ogiltig om varan blir förändrad 
eller reparerad av någon annan än säljaren, utan dennes skriftliga 
förhands samtycke. Om säljaren kan åtgärda felet eller byta ut 
varan inom en rimlig tid, har köparen ej rätt att häva köpet. Under
inga omständigheter har köparen rätt att häva köpet om bristen 
inte är väsentlig. Utöver den beskrivning av bestämmelser 
 ovanför, tar  säljaren inget ansvar för skador eller förluster till följd 
av bristfällig leverans. Säljare tar heller inte ansvar för skador eller 
förluster som kan uppstå för köparen till följd av varans vidare 
användning, ej  heller ansvar för konsekvenser som t.ex. direkta 
eller indirekta produktionsförluster, lönekostnader, böter, frakter, 
prisskillnader, förväntade vinster eller för skador som varan 
orsakat personer eller föremål. 
15. ÖVERENSKOMNA MAXIMALA ANSVAR
Säljarens maximala ersättningsansvar över köparen är under alla 
omständigheter begränsat till värdet av leveransen. Vid ett flertal 
reklamationer begränsas ett eventuellt ackumulerat ansvar på ett

tillsvarande sätt.

16. BEFRIELSESGRUNDER (FORCE MAJEURE)
Som befrielsegrund räknas varje omständighet som  försvårar 
eller försenar leveransen, både när sådana hinder är  generella 
och när de påverkar säljaren själv, leverantörer eller  transportörer.
Som befrielsegrund anses bl.a.  blockadutmätning,  konfiskering, 
valuta restriktioner, import- eller export förbud, licensavslag, 
 inklusive risk för svartlistning, bränsle eller  annan energi-
ransonering,  strömavbrott, arbetskonflikter av olika slag, 
 otillräcklig  råvaruförsörjning, vattenbrist, oväder, snö- och 
ishinder, översvämning eller  annan ovanlig förhindring till 
följd av väder eller andra naturliga förhållanden. Haveri, 
 inklusive  maskinhaveri, brand, epidemi,  kassation av  material, 
 leverantörskonkurs, annullering eller försening, offentliga 
regleringar eller förseningar från underleverantör, importör eller 
transport sällskap. 

17. T VISTER
Avtalet regleras av lagen på säljarens hemort. Vid åtal brukas
säljares jurisdiktion.
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