1. ALLMÄNT
Dessa allmänna köpvillkor gäller för alla offerter tillhandahållna av Säljaren samt försäljning och leverans av varor till en kund (”Köparen”), om inte parterna
skriftligen enats om annat.
2. OFFERT, ACCEPT OCH ORDER
2.1 En offert från Säljaren utgör endast en uppmaning att bedriva handel med Säljaren och utgör inte ett bindande anbud för Säljaren.
2.2 Köparens beställning/order av varor är bindande för Köparen och kan inte återkallas.
2.3 Ett bindande avtal har ingåtts när Säljaren har accepterat och bekräftat Köparens beställning skriftligen.
3. BETALNING
3.1 Om inte parterna skriftligen enats om annat skall betalning erläggas inom tio (10) dagar från fakturadatum.
3.2 Köparen äger inte rätt att, utan Säljarens skriftliga samtycke, kvitta fordringar på Säljaren mot köpeskillingen för levererade varor. Köparen äger heller inte
rätt att hålla inne någon del av köpeskillingen.
3.3 Om betalning inte erläggs senast på förfallodagen skall detta ses som dröjsmål med betalning utan föregående påminnelse från Säljaren. Vid försenad
betalning äger Säljaren rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635).
4. PRISER
4.1 Om inte parterna skriftligen enats om annat skall Säljarens vid var tid gällande prislista tillämpas.
4.2 Säljarens priser är exklusive mervärdesskatt.
4.3 Vid beställning av ett mindre antal varor eller varor av ett begränsat värde äger Säljaren rätt att ta ut en administrationsavgift eller leveransavgift utöver
gällande priser.
4.4 Efter beställning, när varorna packas, uppdateras priset på varorna till en exakt vikt. Därför kommer summan kunna variera något efter
kontrollvägning.
4.5 Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig
information och förbehåller oss rätten att justera priset.
5. ÅNGERRÄTT
5.1 Vid nyttjande av ångerrätt måste Köparen meddela Säljaren omgående. Köparen bör omedelbart efter ångermeddelandet returnera produkterna. På
återbetalningsbeloppet förbehåller Säljaren sig rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid
använd eller skadad produkt.
5.2 Ångerrätten gäller inte vid:
- Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av Köparen.
- Specialbeställd produkt, som har köpts in särskilt åt Köparen där Köparen uttryckligen har samtyckt till att inköpet genomförts utan ångerrätt.
- Varor som snabbt kan försämras, exempelvis färskvaror.
6. FEL OCH REKLAMATION
6.1 När varorna har avlämnats skall Köparen så snart som möjligt undersöka varorna i enlighet med god affärssed och med hänsyn till varornas egenskaper.
6.2 Reklamation avseende leverans av fel produkter eller skador på varorna skall av Köparen omgående och skriftligen meddelas Säljaren, dock senast två (2)
dagar efter leverans eller efter den tidigare tidpunkt då felet eller avvikelsen rimligen borde ha upptäckts. I annat fall förlorar Köparen rätten att reklamera fel
och brister i levererade varor. För färskvaror skall reklamation ske inom ett (1) dygn.
6.3 Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.
7. BEFRIELSEGRUNDER
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och Säljaren skall ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att
undvika eller övervinna följderna härav: Krig, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning,
rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varubrist, brist på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna
arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantör, som orsakats av
någon av nu angivna befrielsegrunder eller förlust av råvaror under transport till någon av Säljarens anläggningar samt varje annan omständighet varöver
Säljaren ej kunnat råda; allt under förutsättning att Säljaren inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets
fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.
8. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
Svensk rätt skall tillämpas på dessa Allmänna Leveransvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Leveransvillkor skall lösas av allmän domstol.

