
Allmänna leverans- betalningsvillkor 

 

 

§ 1 Orderbekräftelse 

Order är bindande för Metall Svetsmaterial KB först sedan de skriftligt bekräftats av Metall- Svetsmaterial KB. 

 

§ 2 Avbeställning 

Köparen har inte rätt att avbeställa varor. 

 

§ 3 Betalning 

Köparen skall erlägga betalning i enlighet med vad som angetts på Metall Svetsmaterial KB´s faktura. Har ej 

annan betalningsplan överenskommits skall betalning vara Metall Svetsmaterial KB tillhanda inom 30 dagar efter 

leverans. 

 

§ 4 Fakturaavgift 

Fakturaavgift tas ut på varje faktura med för närvarande 30:-/faktura 

 

§ 5 Dröjsmålsränta 

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgifter (för närvarande 50:- per påminnelse). 

 

§ 6 Leverans 

Säljaren förbinder sig att leverera beställda varor i enlighet med de leveranstider som anges i beställningarna. Om 

annat inte avtalats skall leveransen ske fritt Metall Svetsmaterial KB, enligt vid var tid gällande Incoterms. Vid 

leveranstidpunkten övergår risken för varorna på Köparen. 

 

§ 7 Undersökningsplikt 

Köparen skall på egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för att ta emot levererade varor samt så snart det 

kan ske och senast inom sju dagar efter riskens övergång noggrant undersöka desamma. 

 

§ 8 Leveransgodkännande 

Leveransen skall anses vara godkänd av köparen om inte köparen senast inom sju dagar efter riskens övergång 

skriftligen framställer de invändningar gällande fel som han vid sin undersökning upptäckt eller borde ha upptäckt. 

Reklamerar inte Köparen på sätt och inom tid som angetts förlorar Köparen rätten att göra anspråk på grund av 

felet. 



§ 9 Returer 

Retur av varor skall godkännas av Metall Svetsmaterial KB FÖRE returneringen. Godkänd retur krediteras 

köparen med fakturabeloppet minus 20 % om ej annan överenskommelse har träffats. 

 

§ 10 Ägarförbehåll m.m. 

Metall Svetsmaterial KB förbehåller sig äganderätten till levererat varor till dess köparen till fullo erlagt betalning 

jämte ev. dröjsmålsränta. Intill dess att så skett förblir således varorna Metall Svetsmaterial KB's egendom. Det är 

vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att utan Metall Svetsmaterial KB's tillåtelse pantsätta eller eljest 

avhända sig varorna eller delar därav, innan äganderätten helt övergått till köparen. Köparen ansvarar för 

att Metall Svetsmaterial KB omgående underrättas om någon punkt upptagen i denna paragraf äventyras. 

 

§ 11 Tillämplig lag 

Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag och avgöras av svensk allmän domstol, med 

Södra Roslagens tingsrätt som första instans. 


