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1. ALLMÄNT 

1.1 Dessa villkor ("Allmänna 
Försäljningsvillkor") ska tillämpas vid 
D&E Bearings AB, org.nr. 556107-7297,  
Himmelsbodavägen 9, 14739 Tumba, 
("D&E") försäljning av varor, om inte 
annat skriftligen överenskommits. 

2. BESTÄLLNINGAR OCH 
LEVERANS 

2.1 De beställningar kunder gör via e-post 
eller telefon är bindande för kunden. 
D&E har rätt att acceptera eller avstå 
hela eller delar av en beställning. Efter 
att D&E har accepterat en beställning 
åtar sig D&E att leverera de beställda 
produkterna på villkoren i dessa 
Allmänna Försäljningsvillkor. 

2.2 Om inte annat överenskommits sker 
leverans Ex Works D&Es lager i 
Stockholm (Incoterms 2010). 

2.3 Om inte annat överenskommits 
ombesörjer D&E leverans av beställda 
produkterna från D&Es lager till 
överenskommen leveransadress. 
Leveransen från D&Es lager i Stockholm 
sker dock på kundens bekostnad, ansvar 
och risk. Om inte annat överenskommits 
mellan D&E och kunden har D&E rätt 
att fritt välja det leveransalternativ D&E 
bedömer lämpligt för leveransen av de 
beställda produkterna. 

3. PRISER OCH BETALNING 

3.1 Om parterna inte överenskommer om 
annat ska kunden betala de priser som 
anges i D&Es vid beställningstillfället 
gällande prislista.  

3.2 Priserna för varor innehållande metaller 
har baserats på den metallnotering som 
gällde vid tidpunkten då den tillämpliga 
prislistan fastställdes. Vidare har priserna 
för importerade varor baseras på den 
valutakurs som gällde vid tidpunkten då 

den tillämpliga prislistan fastställdes. 
D&E förbehåller sig rätten att justera 
priserna i prislistan med hänsyn till 
ökade råvarupriser och 
valutaförändringar som inträffat efter det 
datum då prislistan fastställdes. 

3.3 Om inte annat uttryckligen 
överenskommits anges priserna 
exklusive moms, emballage, eventuella 
tullavgifter och leveranskostnader. 

3.4 Kostnader för certifikat, mätprotokoll 
och motsvarande debiteras kunden. 

3.5 Understiger värdet av beställda produkter 
250 kronor (exklusive moms, emballage, 
leveranskostnader och andra avgifter) 
utgår en hanteringsavgift på 50 kronor 
plus moms per beställning.  

3.6 D&E förbehåller sig rätten att kräva 
förskottsbetalning. 

3.7 Med förbehåll för punkt 3.6 ovan ska 
betalning ske mot fakturor utfärdade av 
D&E och betalas inom trettio (30) dagar 
från fakturadatum.  

3.8 Anmärkningar mot D&Es faktura ska 
ske skriftligen inom fjorton (14) dagar 
från fakturadatum.  

3.9 Betalar kunden inte i rätt tid har D&E 
rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen 
enligt räntelagen (1975:635). 

4. FEL OCH REKLAMATION 

4.1 Vid leverans av produkter ska kunden 
omgående kontrollera och dokumentera 
eventuella transportskador samt andra fel 
och brister. Eventuella transportskador 
ska omgående anmälas till såväl D&E 
som till fraktbolaget. 

4.2 D&E åtar sig att genom utbyte eller 
reparation avhjälpa fel i produkterna som 
beror på bristfälligheter i material, 
tillverkning eller konstruktion. D&E 



 
 

      

ansvarar endast för fel som har 
reklamerats skriftligen inom fjorton (14) 
dagar från leveransdagen. 

4.3 D&Es ansvar omfattar inte på fel som 
beror på av kunden tillhandahållet 
material, instruktioner och/eller 
märkning. D&E ansvarar heller inte för 
avvikelser och brister som kunden kunde 
ha uppmärksammat vid kontroll av 
varuprover. 

4.4 D&E ansvarar inte för fel eller brister 
som orsakas av omständigheter som 
tillkommit efter att produkterna 
levererats till kunden. D&E ansvarar 
heller inte för fel eller brister som beror 
på kundens användning av produkterna i 
strid med D&Es instruktioner, normalt 
slitage, kundens användning av 
produkterna tillsammans med produkter 
från tredje part eller kundens modifiering 
av produkterna. 

4.5 D&E har inget ansvar för fel utöver vad 
som föreskrivs i detta avsnitt 4. Detta 
gäller varje skada eller förlust felet kan 
orsaka som exempelvis 
produktionsbortfall, utebliven vinst och 
annan ekonomisk följdförlust. 

5. LEVERANSFÖRSENINGAR 

5.1 Om inte annat uttryckligen 
överenskommits är samtliga 
leveranstider och leveransdatum 
uppskattade.  

5.2 D&E ska informera kunden om 
eventuella förseningar från uppskattade 
leveransdatum. 

5.3 Om D&E har åtagit sig att leverera 
produkterna vid ett visst datum gäller 
följande. Vid leveransförseningar som 
inte beror på omständigheter utanför 
D&Es skäliga kontroll har kunden rätt 
till vite från den dag leverans skulle ha 
skett. Vitet ska utgöra en procent (1 %) 
av det avtalade priset för varje påbörjad 
vecka förseningen varar. Är endast en 
del av produkten försenad ska vitet 
beräknas på den del av priset som hänför 
sig till den del av produkten som inte 
levererats. Vitet ska inte i något fall 
överstiga tio procent (10%) av priset för 
de försenade produkterna.  

5.4 Är leveransförseningen så lång att 
kunden har rätt till maximalt vite enligt 
punkten 5.3 har kunden skriftligen kräva 
leverans inom en sista skälig frist som 
inte får vara kortare än en vecka. 
Levererar inte D&E inom denna tidsfrist 
och detta inte beror på en omständighet 
hänförlig till kunden får kunden häva 
avtalet vad avser de produkter som inte 
har levererats. 

5.5 Bortsett från vitet i punkt 5.3 ovan har 
kunden inte rätt till några påföljder vid 
leveransförseningar.  

6. ANSVARSBEGRÄNSNING 

6.1 D&E ska inte under några 
omständigheter ansvara för indirekta 
skador, inbegripet, men inte begränsat 
till, kundens uteblivna vinst, intäkt, 
besparing eller goodwill, eller 
följdskador av vad slag det må vara. 

6.2 D&E ansvarar inte för skada som 
produkten orsakar på fast eller lös 
egendom eller följderna av sådana skada 
om skadan inträffar när produkten har 
levererats till kunden. 

6.3 Kunden ska hålla D&E skadelös i den 
utsträckning D&E åläggs ansvar 
gentemot tredje man för sådan skada 
eller förlust som D&E enligt första 
stycket inte ansvarar för.  

6.4 Ansvarsbegränsningarna i detta avsnitt 
ska inte anses begränsa D&Es ansvar för 
skador som åsamkas kunden på grund av 
D&Es uppsåt eller grova oaktsamhet.  

7. BEFRIANDE OMSTÄNDIGHETER 

7.1 Underlåtenhet eller försening av D&E i 
fullgörandet av sina tjänster och 
åtaganden ska inte anses utgöra ett 
avtalsbrott om sådan underlåtenhet eller 
förseningen beror på brand, 
översvämning, jordskalv, råvarubrister, 
naturkatastrof, förseningar av leveranser 
från underleverantörer, elproblem, 
krigshandling, terrorism, upplopp, civil 
olydnad, strejk, blockad, domstolsbeslut, 
utomståendes underlåtenhet eller annan 
orsak utanför D&Es skäliga kontroll. 
D&E har inte något ansvar för 
konsekvenserna av sådana force 



 
 

      

majeure-händelser, men ska omgående 
underrätta kunden om rådande 
omständigheter.  

8. ÖVRIGT 

8.1 Ändringar och tillägg till dessa villkor 
ska vara skriftligen avfattade och 
undertecknade av behöriga företrädare 
för parterna. 

8.2 Skulle någon bestämmelse i dessa villkor 
eller del därav befinnas ogiltig ska detta 
inte innebära att villkoren i dess helhet är 
ogiltiga. Istället ska skälig jämkning av 
villkoren ske. 

8.3 Svensk lag är tillämplig på dessa villkor. 
Tvister med anledning av dessa villkor 
ska slutligt avgöras i allmän domstol 
med Stockholms tingsrätt som första 
instans. 

* * * * * 


