
D&E BEARINGS AKTIEBOLAGS 

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 

DEFV01 

DESSA VILLKOR GÄLLER MELLAN D&E BEARINGS AB, NEDAN D&E, OCH DESS KUNDER, NEDAN 

KÖPAREN, DÄREST ANNAT INTE SKRIFTLIGEN AVTALATS. 

1. PRISER 

Leveransdagens pris tillämpas enligt gällande prislista. Skulle sedan angiven prislista fastställts, men före leveransdagen, 

växelkursförändringar inträffa och försäljningen avse importerade varor äger D&E påfordra prisjustering i jämförelse med det i 

prislistorna angivna priset till täckande av kursförlusten. För varor innehållande metaller har i prislistorna angivet pris baserats på den 

metallnotering, som gällde vid tidpunkten för prislistans fastställande. D&E har rätt att justera priset för angiven typ av varor med 

hänsyn till de prisförändringar på ifrågavarande metaller, beräknat i svenska kronor, som uppkommit under tiden från prislistans 

fastställande till orderdagen. Mervärdesskatt tillkommer. 

2. EMBALLAGE 

Kostnader för emballage tillkommer. Återtages ej. 

3. LEVERANSVILLKOR 

Fritt D&E:s lager Stockholm. D&E ombesörjer på köparens uppdrag frakten, vilken sker på köparens kostnad, risk och ansvar. Frakt 

sker på det sätt D&E finner lämpligt, dock att D&E har att iaktta särskilda instruktioner om detta avtalats mellan köpare och D&E. 

4. CERTIFIKAT, MÄTPROTOKOLL ETC. 

Kostnader för certifikat, mätprotokoll etc. debiteras köparen med hänsyn till dokumentationens omfattning. 

5. HANTERINGSKOSTNAD 

Vid orderbelopp efter rabatt men före mervärdesskatt, frakt och andra avgifter, understigande 250:- kronor utgår en hanteringsavgift på 

50:- kronor jämte mervärdesskatt. 

6. BETALNING 

Betalning erlägges mot faktura senast enligt de betalningsvillkor som gäller för respektive köpare. D&E äger, om skäl därtill finnes, 

påfordra att köparen betalar kontant vid leverans. Vid dröjsmål med betalning debiteras köparen dröjsmålsränta efter en räntesats om 

1,5% per månad. Vid avropsorder har D&E ensidigt rätt att besluta om slutleverans och fakturering av resterande partier, sedan den 

avtalade avropstiden gått till ända. Anmärkningar mot D&E:s faktura skall ske skriftligen inom 14 dagar för att beaktas. 

7. FEL ELLER BRIST, REKLAMATIONER OCH ANSVAR 

Det åligger köparen att snarast efter mottagandet noggrant besiktiga erhållna varor. Eventuella fel eller brister, som köparen därvid 

borde uppmärksammat, skall köparen skriftligen reklamera hos D&E inom 14 dagar från leverans. Det åvilar därvid D&E att mot 

återfående av felaktiga varor leverera felfritt gods, samt i händelse av brist fylla denna. Något ansvar därutöver har D&E icke för fel eller 

brist i försålda varor, förutom att D&E skall svara för kostnaden för skälig returfrakt av felaktiga varor till D&E. Köparen är inte 

berättigad till någon form av skadestånd eller andra ersättningar utöver vad som ovan angivits för fel eller brist i försålda varor. 

8. DRÖJSMÅL 

Köparen är inte berättigad till skadestånd eller annan ersättning vid försenad leverans, om annat ej skriftligen avtalats. Det åvilar dock 

D&E att underrätta köparen om förväntad försening, varvid köparen, om förseningen är väsentlig, har rätt att frånträda beställningen. 

9. ANNULLERING 

Köparen äger ej rätt att annullera eller återkalla order utan godkännande från D&E. 

10. PRODUKTANSVAR 

D&E har inte något ansvar för personskada, skada på fast eller lös egendom, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt 

skada. I den omfattning som köparen åläggs produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla D&E skadeslös i samma 

utsträckning som D&E:s ansvar är begränsat enligt ovan i denna punkt. Förestående ansvarsbegränsningar gäller icke om D&E gjort sig 

skyldig till grov vårdslöshet. 

11. BEFRIELSEGRUNDER  (FORCE  MAJEURE) 

För den händelse leverans försvåras eller omöjliggörs på grund av arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda 

militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, 

allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller förseningar av leveranser från underleverantör, som har grund i 

sådana omständigheter, som avses i denna punkt eller annan omständighet som D&E inte kan råda över, äger D&E rätt att uppskjuta 

leverans. Kvarstår hindret under betydande tidsperiod, har part rätt att häva köpet genom skriftligt meddelande till den andra parten. 

12. SKILJEDOM 

Tvist i anledning av det köpeavtal för vilket bl.a. dessa villkor gäller samt tvist rörande däri omnämnda och därav härflytande 

rättsförhållanden och vad därmed äger samband skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Rättegångsbalkens omröstningsregler skall 

härvid vara tillämpliga. 


