FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
2022-05-01

Allmänt

Inledning
Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller när Axel Larsson Maskinaffär AB,
organisationsnummer 556057-5036, levererar produkter och utgör en integrerad del av
avtalet mellan er som köpare och Axel Larsson Maskinaffär AB som Säljare.
Definitioner
I dessa allmänna försäljningsvillkor ska följande begrepp ha den betydelse som anges
nedan.
”Produkt” avser varje produkt, material och vara (per artikelnummer) som Säljaren från
tid till annan erbjuder inom respektive produktgrupp; och Tillämpligt standardavtal. I
tillägg till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor ska standardavtalet NL 09
tillämpas om inte annat överenskommits. Vid motstridighet mellan innehåll i dessa
allmänna försäljningsvillkor och NL 09 (eller annan överenskommelse) har dessa
allmänna försäljningsvillkor företräde.
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Transportvillkor

Leveransklausul
Om inget annat avtalats gäller Free Carrier (FCA) enligt Incoterms 2010.
Direktleveranser
Om Säljaren och Köparen överenskommit om leverans som ombesörjs av Säljaren,
eller av Säljaren anlitad transportör, direkt till anläggnings-, byggarbets- eller
projektplats ska Köparen informera Säljaren eller transportören (såsom tillämpligt) om
eventuella särskilda förhållanden såsom tillgänglighet, godsmottagningsmöjligheter,
lagringsmöjligheter och andra förhållanden av betydelse för leveransens rätta
fullgörande.
Expeditionsavgift / Småordertillägg.
Om inte annat avtalats gäller följande:
Ett småordertillägg om 290 kr debiteras för samtliga order vars nettovärde är mindre än
eller lika med 2 000 kr.
Emballage och pallbyte.
Emballage för special- eller återanvändning debiteras och krediteras vid retur enligt
följande prislista:
Pall och kragar
Helpall
Halvpall
Krage helpall
Krage halvpall
Helpall engång

Pris
260,00 kr
94,00 kr
260,00 kr
129,00 kr
142,00 kr

Returkredit
50 kr
40 kr
80 kr
30 kr
Ej retur

Wellpaplådor
200x150x100
305x240x200
390x290x310
600x400x350
785x585x690
Brev (Jiffy)

18,00 kr
36,00 kr
47,00 kr
83,00 kr
142,00 kr
25,00 kr

Ej retur
Ej retur
Ej retur
Ej retur
Ej retur
Ej retur

Kreditering förutsätter att emballaget eller lastbäraren är i felfritt skick vid returen.
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Certifikat

Certifikat-, intygs- och provningskostnader.
Kostnader för provningsintyg debiteras enligt priserna nedan.
Intygstyp
Certifikat PED, ATEX, PED
Certifikat NACE, EAC, SIL
Certifikat 2.1, 2.2
Certifikat 3.1
Declaration of Compliance
Certifikat ISO 23553
Certificate of Origin
Timdebitering
Intyg från utomstående kontrollant

Pris
340,00 kr
340,00 kr
340,00 kr
670,00 kr
670,00 kr
1100,00 kr
2575,00 kr
980,00 kr
1,1 x faktisk kostnad

Om Köparen i samband med beställningen begär certifikat debiterar Säljaren enlig lista ovan.
Vid begäran i efterhand och under förutsättning att möjligheten till certifikat finns i efterhand,
debiteras en extra avgift om 375 kr per certifikat/intyg.

Prissättning

Tillämplig prislista.
Om inget annat avtalats ska Köparen betala det pris för respektive Produkt som framgår
av säljarens gällande prislista på dagen för leverans av den aktuella Produkten till
Köparen. Priserna är baserade på gällande valutakurser och råvarupriser. Axel Larsson
Maskinaffär AB förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i de fall det sker väsentliga
förändringar i valutakurser och råvarupriser. Säljarens gällande prislista är för
närvarande publicerad på www.axel-larsson.se
Rabatter
Eventuella rabatter i förhållande till gällande prislista framgår av avtalet mellan säljaren
och Köparen och därtill tillhörande rabattbrev. Ingen rabatt utgår på Produkter som är
nettoprissatta i prislistan.
Mervärdesskatt
Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt om inget annat uttryckligen anges.

Betalning
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Betalningsvillkor är 30 dagar netto, räknat från fakturadatum. Likviden ska vara säljaren
tillhanda senast på förfallodagen. Vid försening debiteras dröjsmålsränta med en av Riksbanken
för var tid fastställd referensränta plus 8 %.
Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande 60
kr.
Fakturaavgift
För fakturor som levereras via e-post eller EDI debiteras ingen avgift. För pappersfakturor
debiteras en avgift på 40 kr per faktura.

Returbestämmelser
Tillämplighet
Detta avsnitt reglerar Köparens returrätt i annat fall än fel. Vid fel tillämpas istället det
som anges i tillämpligt standardavtal eller vad som i övrigt avtalats rörande säljarens
felansvar.
Förutsättningar
Varje retur måste föregås av en överenskommelse mellan Köparen och Säljaren.
Säljaren accepterar gods i retur om Köparen via referens till order, faktura eller
följesedel kan styrka var och när Produkten är köpt. Retur av Produkter som inte är
lagerförda av Säljaren får endast ske efter att returen accepterats av Säljarens
leverantör.
Därutöver krävs, för att Köparen ska ha rätt att returnera en viss Produkt (returrätt), att:
-

Produkten är inköpt hos Säljaren.
Produkten är i nyskick och ligger i oskadad originalförpackning; och de Produkter som
ingår i en och samma returförsändelse är förpackade artikelvis, i separat kartong/påse
samt i övrigt på ett sådant sätt att transportskador förhindras.

Tidsbegränsning
Returrätten är begränsad i tid och retur måste ske inom ett (1) år efter att varorna
avlämnats hos Köparen.
Returavdrag
Om inget annat avtalats gäller följande avdrag vid retur:
-

-

Ett avdrag om minst 30 % beräknat på den relevanta Produktens pris enligt ursprunglig
faktura.
Därutöver har Säljaren för ej lagerförda Produkter (anskaffningsvaror) rätt att göra ett
ytterligare avdrag motsvarande det belopp Säljaren utger i returavdrag till Säljarens
leverantör samt kostnad för returfrakt från Säljaren till Säljarens leverantör.
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Produkter som inte tas i retur
Följande Produkter tar Axel Larsson Maskinaffär AB inte i retur:
-

-

Förbrukningsmaterial (t ex skruvar, bultar etc.) i öppnade förpackningar.
Produkter där det totala värdet för returorden understiger 500 kr.
Produkter som anpassats till Köparen, exempelvis specialbyggda ventiler eller
instrument, kapad slang.
Produkter för vilka ”bäst före”-datum eller motsvarande passerat.

Returhantering
Om Säljaren väljer att godta retur av en viss Produkt trots begränsningarna ovan har
Säljaren rätt att debitera 450 kr/timme för sortering och rengöring.
Om Säljaren inte godkänner en viss retur har Köparen möjlighet att inom fem (5)
arbetsdagar antingen:
-

kostnadsfritt hämta berörda Produkter vid säljaren returlager; eller
begära att Säljaren återsänder berörda Produkter mot att Köparen betalar en returavgift
om 500 kr per Produkt samt ersätter Säljarens kostnader för returfrakt

Ej avhämtad retur kommer därefter att skrotas av Säljaren och Köparen debiteras Säljarens
faktiska kostnad för sådan skrotning, dock lägst 500 kr per Produkt.

Retur av farliga Produkter
Samtliga Produkter som består av eller innehåller kemikalier med farosymbol och/eller
UN-nummer ska paketeras och märkas upp enligt ADR och skickas separerat från
övrigt gods.

Ansvar
Produktansvar
Säljaren ansvarar inte för skada som en Produkt orsakar på person eller egendom, eller
följderna av sådan skada, om skadan inträffar när Produkten är i annan än Säljarens
besittning. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs
ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Axel Larsson Säljaren
enligt denna punkt inte ansvarar för. Framställer tredje man ersättningskrav mot
Säljaren eller Köparen i anledning av skada på person eller egendom ska den andra
Parten genast skriftligen underrättas därom.
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Ansvarsbegränsning
Säljaren ansvarar inte för indirekt skada eller indirekt förlust, såsom men inte begränsat
till utebliven vinst, produktionsbortfall eller goodwillförlust, och Säljarens totala ansvar
ska inte överstiga den totala köpeskillingen för Produkterna enligt avtalet mellan
Säljaren och Köparen. Köparen har ingen rätt att göra gällande andra påföljder som inte
uttryckligen framgår av parternas avtal. Till undvikande av missförstånd ska inte
ansvarsbegränsningarna enligt denna punkt innebära att Säljarens ansvar utökas om
Säljarens ansvar begränsas ytterligare av annan bestämmelse i parternas avtal
(inklusive tillämpligt standardavtal).
Personuppgifter
Säljarens personuppgiftspolicy är för närvarande publicerad på www.axel-larsson.se.
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