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FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 

Nedanstående villkor gäller, såvida ej annat skriftligen avtalats. 

 

 

PRISER SAMT BETALNINGSVILLKOR 

1. Priser är exkl. moms och transportkostnader. 

2. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatumet, om inte annat avtalats. 

3. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 18,5%. 

4. Betalningsupplägg: 

a. 50% vid order, 50% vid leverans gäller vid enstycksförsäljning eller tillverkning på order. 

b. 50% vid order, 40% vid leverans, 10% vid slutbesiktning gäller vid projekt. 

c. 100% vid order gäller på lagervaror. 

5. Vid en expressorder utanför de ordinarie rutinerna, debiteras man enligt separat prislista. 

6. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid 

förändring med 5 % eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra priserna i motsvarande grad. 

Leveransdagens pris gäller. Större kvantiteter offereras på begäran. 

LEVERANS, INKLUSIVE ÖVER- ELLER UNDERLEVERANS 

1. GIHAB AB förbehåller sig, vid försäljning, rätten att över eller underleverera med uppemot 10% av 

den beställda kvantiteten. 

2. Vid över- eller underleverans regleras fakturan så att den motsvarar den levererade mängden. 

3. Allt levereras EXW- EX Works, om inte annat skriftligen avtalats. 

4. Vid delleverans gäller samma leveransvillkor för hela orden. Har kunden accepterat delleverans 

kommer frakt att debiteras vid varje leveranstillfälle. 

REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT 

1. Reklamation av brister ska ske skriftligt inom 1 år från leverans. Reklamationsrätten omfattar fel och 

brister på varan som inte har uppkommit vid handhavandefel. 

2. I fråga om fel eller brist som uppkommit till följd av transport ligger ansvaret hos köparen. 

3. Ingen ångerrätt ges på kundspecifika produkter. 
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ANNULLATION 

1. Om en bekräftad order önskas bli annullerad efter att ordern är lagd måste först ett godkännande 

inhämtas. En debitering kommer att ske av samtliga uppkomna kostnader och förlorad handelsvinst. 

2. Vid installationsarbeten som avbokas senare än en vecka innan dagen för installation, debiteras 

man hälften av den planerade tidsåtgången. 

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSARBETE (ÄTA) 

1. Ändringar av order efter orderbekräftelse måste ske skriftligt och ett godkännande måste inväntas. 

Samtliga uppkomna merkostnader inklusive konstruktions- och planeringsarbete kommer att 

debiteras enligt prislista. 

2. ÄTA måste skriftligt godkännas av kund för att ändringen ska utföras.  

3. Vi förbehåller oss rätten att skjuta på leveranstid vid förändringar. 

 


