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ANBUD
Av säljaren lämnade skriftliga offerter gäller 60 dagar  från 
utskriftsdatum, om ej annat anges. 

ORDERERKÄNNANDE
Aviker ordererkännadet genom tillägg, inskränkning eller 
förbehåll ifrån order skall säljaren tydligt markera detta. 
Kan köparen icke godta dessa ändringar skall han inom sju 
dagar meddela detta. 

PRIS
Det av säljaren vid order tillämpade priserna skall gälla, om 
annat ej avtalats. Angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt. 

LEVERANSVILLKOR
Fritt TPi:s lager inklusive emballage om ej annat anges.
Ev. returer med postpaket alt Bilspedition eller Fraktarna. 

BETALNING
Om inte annat avtalats skall betalning erläggas senast 30 dagar 
efter fakturadatum. Expeditions- och kravavgift utgår i enlighet 
med säljarens prislista. Dröjsmålsränta utgår med en räntesats av 
diskonto + 13 % i de fall part inte betalar motparten i tid.  

Alla priser gäller exklusive mervärdeskatt. 

SÄKERHET
Uppkommer skälig anledning att antaga,att part ej kommer att 
fullgöra sina åtaganden i enlighet med parternas avtal och/eller 
dessa leveransbestämmelser, äger andra parten rätt att kräva att 
godtagbar säkerhet ställs för partens åtagande. 
Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger säljaren rätt att häva 
köpet. 

KÖPARENS MOTTAGNINGSKONTROLL
Det åligger köparen att vid godsets ankomst undersöka detta 
med efter godsets art och leveranssätt anpassad omsorg. Då 
godset på grund av emballagets art eller annan orsak inte 
omedelbart kan bli föremål för undersökning, skall 
mottagningskontrollen dock omfatta följesedeln, antal kolli 
(förpackningsenheter), varuslagsuppgifter på förpackningen samt 
utifrån synliga skador. Då godset avemballeras eller i  annat fall 
innan godset användes, skall mottagningskontroll utföras med 
efter godsets art anpassad omsorg. 

RETURAVDRAG 
Varje retur av varor måste föregås av en överenskommelse 
mellan säljaren och kunden. Varor som returneras förutsätts vara 
i samma skick som då de mottogs från säljaren. I det fallet att 
return föranletts av fel som säljaren är ansvarig för krediteras 
kunden fakturerat belopp utan avdrag. I övriga fall sker kredi-
teringen till vid mottagandet av returen gällande dagspriser eller 
till de fakturerade priserna om dessa var lägre än dagspriserna 
minus returavdrag om 20 % samt eventuell returfrakt. Uppge 
faktura- eller följesedelsnummer och leveransdatum. 

ANNULLERING 
Annullering av order eller delar därav, som avser standard- 
produktion, accepteras endast mot skriftlig annullering inom     
7 dagar från orderdatum och med en annulleringsavgift på  
5 %.  När det gäller ej standardproduktion accepteras ej någon 
annullering. 

ANSVAR FÖR FEL 
I stället för punkt 22 NL01, skall följande gälla: 
För aggregatkombinationer utprovade på fabrik avser säljarens 
ansvar endast fel som visar sig inom två år från igångkörning  
dock längst 26 månader från den dag då godset levererades. 

För leverans av enhetsaggregat och av säljaren prefabricerad enhet 
gäller följande: 

”För att säljarens ansvar för fel skall vara gällande skall de 
installations- och igångkörningsinstruktioner som tillhandahålles 
följas samt igångkörnings- och inställningsprotokoll insändas till 
säljaren. Säljarens ansvar för fel gäller ej för i skötselinstruktionen 
upptaget förbrukningsmateriel.  

I stället för punkt 25 tredje stycket NL01 skall följande gälla: 
Kräver delen demontering och inmontering är köparen skyldig att 
utföra sådan demontering och inmontering utan kostnad för 
säljaren, om inte köparen kan påvisa klara fabrikationsfel. I annat 
fall har säljaren fullgjort vad som åligger honom på grund av  
felet, när han till köparen levererar en vederbörlig reparerad eller 
utbytt del. 

Materialgarantin innebär, att endast nettokostnaden för material 
ersätts. Kostnader för material skall verifieras med kopior av leve-
rantörsfakturor. 

För fel som uppdagas vid igångkörning, sk ”dead on arrival” svarar 
säljaren för arbets-, material- och resekostnaderna (max 10 mil och 
max 40 kr per mil). Kostnaderna skall debiteras utan vinstpåslag 
och ske senast 14 dagar efter felets avhjälpande. Verfikationer och 
säljarens garantirapport skall bifogas fakturan. 

Säljaren står för nettokostnaden av material, köldmedium, arbete, 
restid och bilkostnader ersätts. Kostnader för material och köld- 
medium skall verifieras med kopior av leverantörsfakturor. Arbete 
och restid ersätts med kronor 350 per timma, varav ersättning för 
restid begränsas till max. 1 timma enkel väg. Ersättningen för 
arbete är begränsad till det antal timmar en kompetent service- 
tekniker behöver för att utföra arbetet. Traktamenten ersätts inte. 

I stället för punkt 28 NL01 skall följande gälla: 
Såvida ej annat överenskommits skall köparen 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 levererat eller reparerat god till den i avtalet angivna 
bestämmelseorten eller – om sådan inte finns angiven – till 
leveransorten. 

Garantin gäller under förutsättning att 
aggregatet använts för ändmål och miljö 
det är konstruerat för och att installa-
tionen är fackmässigt utförd samt att 
igångkörningsprotokollet är insänt till 
säljaren inom 2 veckor efter igång-
körningen. 
För reservdelar lämnas, om inget annat överenskommits,  
12 månaders materialgaranti räknat från fakturadatum.

För att en reklamation skall kunna behandlas, måste handlägg- 
ningen ske enligt följande: 

1. Kontakta oss per  telefon för besked om ersättningsdel. 
2. Byt ut den defekta delen. 
3. Fyll i uppgifter om ordernummer, felorsak etc. 

TVIST 
Oberoende av punkt 40 i NL01 äger säljaren hos allmän domstol 
rätt att väcka talan beträffande förfallen och otvistlig fordran. 

För leverans av komponenter samt kylutrustning gäller:
Allmänna LEVERANSBESTÄMMELSER NL 01 och KYLA- 04 med följande tillägg:
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