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SVMF Reservdel
Allmänna försäljningsvillkor vid försäljning av reservdelar och maskintillbehör
1. Leverans, försäkring, emballage
Leverans sker fritt säljaren lager. Eventuell försäkring och emballage tillkommer utöver varans
pris. Transport utföres enligt gällande transporttaxa.
2. Mottagande
Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst omfatta avstämning mot följesedel samt
utifrån synliga skador.
Då godset avemballerats eller i annat fall innan godset används, skall mottagningskontrollen
fullföljas med efter godsets art anpassad omsorg.
3. Reklamation av fel eller brist.
Synlig skada på eller minskning av godset, som kan antagas ha uppkommit under transport, skall
genast anmälas till fraktföraren, när godset kvitteras. Därjämte skall säljaren omedelbart
underrättas skriftligen.
Fel eller brist, som är märkbar vid mottagningskontrollen, skall reklameras inom 10 arbetsdagar
efter mottagandet och innan godset använts.
Reklamerar ej köparen, trots att han upptäckt eller bort upptäcka fel eller brist inom föreskriven
frist, förlorar han rätten att framställa anspråk därav.
Reklamationen skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om felets art och
ungerfärliga omfattning respektive bristens storlek. Vid retur skall följesedel och faktura bifogas.
Säljaren äger rätt att inom skälig tid ersätta felaktig vara med ny leveransgill sådan, varigenom all
annan ersättningsskyldighet bortfaller.
Köparen har ej rätt till ersättning för skada, som orsakats av fel eller försenad leverans, såvida
skadan inte uppkommit genom grov vårdslöshet från säljarens sida.
4. Kreditering av returgods
Eventuell retur av vara skall före återsändandet godkännas av säljaren. Vid återtagande av
levererade varor, vilka inte varit behäftade med fel, krediteras köparen fakturavärdet minskat
med 20%, om ej annat överenskommits. Härutöver är köparen skyldig att ersätta säljaren för
eventuellt uppkomna transportkostnader och kostnader för skadat gods. Varor som ej tillhör

säljarens lagersortiment krediteras endast om säljarens leverantör accepterar returen. Vid retur
skall följesedel och faktura åtfölja godset.
Produkter till ett nettobelopp understigande 2000 kr tages ej i retur. *
5. Pris
Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris. Angivna prisuppgifter avser priser
exklusive mervärdesskatt.
6. Betalning
Betalning skall, om ej annat överenskommits, ske inom 30 dagar från fakturadatum.
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 9 % per månad.
7. Garantiklausul: Ansvar för fel
Säljaren ansvarar endast för fel som visar sig inom 6 månader från fakturadatum.
Säljaren är skyldig att, genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i godset som beror på
bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.
Köparen skall skriftligen till säljaren reklamera fel omedelbart efter att felet har visat sig.
Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig.
Reklamerar köparen inte skriftligen för felet omedelbart, förlorar han rätten att göra gällande
anspråk p.g.a. felet.
Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga delar till säljaren, medan
säljaren skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad
vara till den i avtalet angiva leveransorten.
Säljaren ansvar omfattar endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda
arbetsförhållandena och vid riktig användning av godset.
Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för godset
gått över på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller
oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande eller av
köparen oriktigt utförda reparationer. Ansvaret omfattar inte normal förslitning eller försämring

*Detta är ett tillägg till SVMF allmänna villkor.

