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1. FÖRFRÅGAN / OFFERT 
Om inget annat har överenskommits, är alla offerter endast bindande 
för säljaren inom fyra dagar efter köparens mottagande om inget annat 
överenskommits, och med förbehåll för ändringar gällande 
råmaterialpriser och leveransdatum för råvaror. Då offerten innehåller 
verktyg, är det angivna priset en delbetalning, i form av ett 
verktygskostnadsbidrag. Säljaren kommer att ansvara för service och 
underhåll under verktygets och den aktiva produktens livstid. Verktyget 
kommer inte att användas för annan kunds räkning, så länge produkten 
å köparens räkning är aktiv. 
Alla uppgifter som anges i prislistor etc. är endast avsedda som 
vägledning. 
 
2. EGENDOM 
All teknisk dokumentation, modeller etc., som ställs kostnadsfritt till 
köparens förfogande, förblir säljarens egendom, och får inte föras till 
tredje part. Om offerten inte accepteras måste material av detta slag 
returneras till säljaren. 
Verktyg som inkluderas i offerten / beställningen förblir säljarens 
egendom, oavsett köparens delbetalning för verktyget. 
 
3. BESTÄLLNING  
Om inga särskilda avtal har gjorts, bokas alla beställningar till de priser 
som är gällande på beställningsdatumet, även om leverans är föremål 
för force majeure och andra orsaker som ligger utanför säljarens 
kontroll. För varor med kundorderstyrd produktion, förbehåller sig 
säljaren rätten till en kvantitativ marginal på +/- 5% vid leveransen. 
Villkoren för leverans och betalning framgår av orderbekräftelsen / 
fakturan. Alla angivna priser är exklusive moms och skatter. 
För leveranser till värden under 1 000 SEK tillkommer avgift på 250 SEK. 
Avbokning av en beställning eller ändring av inneliggande order måste 
ske skriftligen, alla eventuella kostnader och nedlagt arbete kommer 
debiteras köparen. 
Köparen har en skyldighet att kontrollera orderbekräftelsen noggrant. 
Om det finns några fel i orderbekräftelsen måste köparen omedelbart 
inkomma med invändningar. RMIG Sweden AB bär således inget ansvar 
för några fel i orderbekräftelsen vad gäller produktinformation: antal, 
typ, mått, färg och liknande. 
 
4. LEVERANS OCH FRAKT  
Säljaren levererar enligt leveransklausul FCA (Incoterms 2020), om inget 
annat är överenskommet med köparen. 
Leveransdatum enligt ordererkännande avser leverans från säljaren. 
Leveransdatum kommer att uppdateras om inte alla handlingar, 
specifikationer, ritningar etc. är fullständiga och godkända vid datum för 
ordererkännande. Vid förändring av leveransdatum skall köparen 
omgående och skriftligen meddelas, efter det att säljaren fått 
information om förändringen. 
 
5. BETALNING  
Betalning skall ske senast på det angivna datumet om inte annat 
avtalats. Säljaren debiterar räntor på förfallna betalningar från och med 
förfallodagen. 
Säljaren förbehåller sig rätten till de levererade varorna tills full 
betalning har ägt rum. 
 
6. REPARATION AV DEFEKTER OCH KLAGOMÅL  
Klagomål på defekter och fel, ska ske skriftligen inom 8 dagar efter 
mottagande av levererade varor, oavsett senare användning. Varorna 
måste kontrolleras av köparen före användning eller vidare bearbetning. 

Vid eventuell fraktskada skall köparen dokumentera defekt och 
säkerställa notering på transportörens fraktsedel. 
Varorna får endast returneras till säljaren efter överenskommelse. 
Säljaren är berättigad till- och tar på sig att, kostnadsfritt enligt eget 
omdöme och val, ersätta eller reparera de produkter som köparen 
påvisat inneha brist på grund av fel i produktion eller material. 
Ytterligare invändningar mot produktens kvalitet accepteras ej. 
Som maximalt kan säljarens ansvar uppgå till utgifterna för reparation 
av defekter vid leveransen och på leveransplatsen. Detta innebär att  
köparen kommer att bära alla ytterligare utgifter såsom reparation, 
demontering, montering, transport etc. på grund av vidare användning  
av produkten, även om behov av särskild fackkunskap finns. Om 
reparation av fel resulterar i störningar på andra produkter eller tjänster, 
är dessa irrelevanta för säljaren. 
Om säljarens bearbetning av köparens eget material ifrågasätts, täcker 
säljarens ansvar maximalt endast själva bearbetningen, såvida grov 
vårdslöshet inte kan påvisas. 
 
7. PRODUKTANSVAR 
Om en produkt som levererats av säljaren orsakar skada på person eller 
egendom, är säljaren endast ansvarig om köparen kan bevisa att 
skadorna orsakats av fel eller försummelser som säljaren gjort sig skyldig 
till. Säljaren ansvarar inte för skada på fast- eller lös egendom, som 
uppstår medan de levererade varorna är i köparens besittning. Säljaren 
ansvarar varken för skador på produkter som tillverkats av köparen, eller 
på produkter där säljarens varor har använts. 
Om säljaren hålls ansvarig gentemot tredje part när det gäller 
produktansvar, är köparen skyldig att ersätta säljaren i samma 
utsträckning som säljarens ansvar är begränsat. 
Säljarens ansvar för skador på föremål får aldrig överstiga ett belopp på 
1 000 000 SEK. 
 
8. ANSVARSBEGRÄNSNING  
Säljaren ansvarar inte för handelsförlust, vinstförlust, tidsförlust eller 
andra indirekta förluster. Det begränsade ansvaret gäller för allt ansvar, 
inklusive produktansvar. Säljaren är också fri från ansvar för alla typer av 
force majeure som inträffar efter att avtalet har ingåtts. 
 
9. BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)  
Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen när följande händelser 
inträffar efter godkännandet av beställningen och förhindrar eller 
skjuter upp fullgörandet av detta: krig och mobilisering, uppror och 
upplopp, terrorhandlingar, naturkatastrofer, strejker och lockouter, 
varubrist, brister eller förseningar av leveranser från underleverantörer, 
brand, saknade transportmedel, väder, regler för växlingskontroll, 
import- och exportbegränsningar, dödsfall, sjukdom- eller pensionering 
av nyckelpersoner, IT-haveri eller andra omständigheter som säljaren 
inte råder över. I dessa fall har säljaren rätt att skjuta upp leveransen tills 
hindret för uppfyllandet har upphört, eller alternativt, fritt från ansvaret 
för att säga upp avtalet, helt eller delvis. 
 
10. TVISTER.  
Tvist mellan parterna enligt detta avtal skall avgöras genom 
skiljeförfarande, enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land. 
 
I övrigt refereras till NL01 Allmänna leveransbestämmelser. 
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