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Allmänna villkor (version 2023–03) 

 

1 Tillämplighet 

Dessa allmänna villkor gäller om de ej ändras genom skriftlig 

överenskommelse mellan parterna. 

 

2 Offert  

Offerten är giltig i 30 dagar, om annat ej angivits, och förutsätter 

leverans inom 3 månader från offertdatum. Eventuella indextillägg 

anges i offert och orderbekräftelse. 

 

3 Order 

3.1 Orderlämning 

Order lämnas skriftligt. Bekräftelse sker genom skriftligt 

ordererkännande.  

Anmärkning på ordererkännande skall göras inom 8 dagar från 

mottagandet. Kostnader föranledda av ändring i beställning 

debiteras köparen. Ansvar för att angivna mått stämmer/passar 

åligger köparen. 

 

3.2 Annullering och retur 

Annullering av order eller del av order får endast ske genom 

överenskommelse med iab inredningar. Levererat gods får inte 

returneras utan godkännande av iab inredningar. Vid eventuell retur 

skall alltid frakt och försäkring vara betald av köparen. 

 

4 Prisuppgifter 

Angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt, andra skatter eller 

pålagor. 

 

Om köparen begär längre leveranstid än tre månader från 

beställningen äger iab inredningar rätt att ändra pris med den 

procentuella förändringen av konsumentprisindex mellan 

beställningsdag och leveransdag om ej annat överenskommits. 

 

Reservation för prisförändringar föranledda av valutaförändringar, 

förändringar genom myndigheters beslut och kostnadsförändringar 

som beror på onormala prisförändringar avseende råvaror eller 

material för godsets tillverkning. 

 

5 Ändring i produkt 

iab inredningar äger, utan att underrätta köparen, rätt att göra 

mindre ändringar i modellutförande (och konstruktioner) av produkt.  

 

6 Leverans 

6.1 Leveranstid 

Anges på orderbekräftelse och avser tid för leverans från fabrik. Om 

nödvändiga uppgifter saknas från beställaren kan leveranstiden bli 

framflyttad. Vid leveransförsening skall köparen snarast möjligt få 

information om ny leveranstid.  

Om köparen underlåter att mottaga godset på fastställd leveranstid 

eller begär uppskjuten leverans, är köparen ändå skyldig att erlägga 

betalning som om godset levererats. 

 

6.2 Mottagning av gods 

Levererat gods skall av köparen omgående placeras i utrymme med 

normal värme och luftfuktighet. 

 

6.3 Skador (avsyning & reklamation)  

Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. 

Köparen är skyldig att utan dröjsmål (inom 5 dagar) anmäla  

eventuella transportskador till transportbolaget. Synlig skada som 

kan antagas uppkommit under transport skall göras direkt till 

chauffören och noteras på fraktsedel.  

Avstämning skall göras mot följesedel och kontrollera varan 

avseende utifrån synliga fel. Köparen skall efter avemballering och 

före montage kontrollera varan beträffande då synliga skador och 

uppenbara fel. Eventuella skador skall dokumenteras med foto och 

utan dröjsmål anmälas till iab inredningar. 

 

6.4 Lagring 

iab inredningar kan ombesörja lagring av godset på köparens risk 

och bekostnad. Kostnaden för lagring skall bestämmas till 0,5 

procent av fakturerat nettovärde exklusive mervärdesskatt per 

påbörjad vecka. 

 

7 Betalningsvillkor 

Levererat gods skall betalas inom 30 dagar och beräknas, där inte 

annat anges, från fakturans datum. Dröjsmålsränta 8%. 

 

8 Garanti/Ansvar för fel 

För alla varor lämnar iab inredningar fem (5) års garanti mot 

fabrikationsfel, räknat från leveransdag, förutsatt att varorna direkt 

efter leverans placerats i lokaler med normal temperatur och ej 

utsätts för onormal förslitning eller åverkan. Monterings- och 

skötselanvisningar skall ha följts. För skador under transporten, vid 

lossning, uppackning, inbärning och utplacering samt genom 

olämplig behandling har iab inredningar inget ansvar. 

 

9 Äganderätt 

Levererat gods förblir iab inredningars egendom till dess full 

betalning erlagts. 

 

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga 

anbudshandlingar är iab inredningars egendom och får inte utan 

särskild överenskommelse nyttjas av köparen eller av denne delges 

tredje man. 

 

10 Force Majeure 

Parterna äger rätt att uppskjuta fullgörande av sina skyldigheter 

under tid hinder för fullgörande beror på eldsvåda, arbetskonflikt, 

krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, 

knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar 

av drivkraft och varje annan omständighet parterna ej kan råda över 

samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som 

beror på ovannämnda omständigheter. Part äger rätt att häva avtal 

om fullgörande av skyldighet inom skälig tid omöjliggöres av 

ovannämnda omständighet. 

 

11 Övrigt 

I övrigt gäller ABM 07. 


