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Allmänna Försäljningsvillkor 2019-10-01 

1. Tillämplighet 
Dessa ”Allmänna Försäljningsvillkor” kallas tillsammans med Stålprofils Information och Allmänna 

Villkor” för ”Villkoren”. Villkoren gäller för all försäljning av produkter från Stålprofil PK AB 

(”Stålprofil”). Avvikelser från Villkoren är endast giltiga om det avtalas separat och skriftligen. 

 

2. Definitioner 
I dessa villkor har nedanstående termer följande betydelse: 

a. ”Produkten” eller ”Produkterna” avser, produkten eller produkterna som säljs av Stålprofil. 

b. ”Dokumentationen” avser Stålprofils dokumentation, från tid till annan reviderad av 

Stålprofil, avseende användningen av Produkterna vid tillverkning och installation av färdiga 

Partier som innefattar Produkterna. 

c. ”Partier” avser glasade fasad-, vägg-, fönster, dörr- och skjutdörrspartier 

 

3. Leverans 
a. Produkterna levereras av Stålprofil till Köparen Ex Works (Enligt INCOTERMS 2010), om inte 

annat avtalats skriftligen. 

b. Köparen förbinder sig att inspektera leveranser av Produkterna med avseende på 

transportskador eller saknat material vid ankomst och utan dröjsmål, och inte senare än 

inom 7 dagar, rapportera skador till anlitad transportör. Vid skada som inte kan repareras av 

Köparen måste Stålprofil samtidigt underrättas. 

c. Stålprofil ska efter bästa förmåga hålla avtalad leveranstid, men inte under några 

omständigheter hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster 

som orsakas av försenad leverans eller utebliven leverans (t.ex. på grund av 

underleverantörs underlåtenhet att leverera i tid, arbetskonflikter eller andra orsaker till 

avbrott i Stålprofils produktion eller leveranser), om inte Stålprofil är skyldigt till grov 

vårdslöshet. 

 

4. Priser och betalning 
a. Priserna är exkl. moms. 

b. Om inte annat avtalats skriftligen ska hela betalningen erläggas före leverans eller mot 

faktura inom 30 dagar efter fakturadatum om köparen tillhandahåller bankgaranti för hela 

beloppet. Vid försenad betalning har Stålprofil rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen 

enligt gällande lag. 

c. Köparen får inte kvitta avtalade betalningar mot påstådda krav mot Stålprofil. 

 

5. Äganderättsförbehåll 
Stålprofil äger Produkterna tills full betalning har erlagts i den utsträckning äganderättsförbehållet är 

giltigt enligt tillämplig lag. 

 

6. Ansvar för fel 
Stålprofil åtar sig att avhjälpa fel i Produkten som beror av felaktigheter i konstruktion, material eller 

tillverkning i enlighet med följande bestämmelser. 

a. Stålprofils ansvar är begränsat till fel som uppstår inom en period av två (2) år från leverans 

till Köparen. 

b. Stålprofils ansvar gäller endast fel som uppstår vid avsedd användning av Produkten. 

Ansvaret avser särskilt inte fel som uppstått på grund av felaktig lagring eller felaktigt 

underhåll, ändringar som har utförts utan skriftligt medgivande från Stålprofil, reparationer 

som inte har godkänts av Stålprofil, inte godkänd ytbehandling, normalt slitage eller 

bristande efterlevnad av Villkoren och Dokumentationen. 
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c. För att kunna utnyttja sina rättigheter enligt denna artikel ska Köparen utan oskäligt dröjsmål 

skriftligen meddela Stålprofil om fel som uppstått. 

d. Om reklamationen visar sig vara berättigad ska Stålprofil genom leverans ersätta den defekta 

Produkten eller delar av den defekta Produkten utan oskäligt dröjsmål. På Stålprofils begäran 

ska den utbytta defekta Produkten eller delar av den utbytta defekta Produkten ställas till 

Stålprofils förfogande. 

 

Stålprofil ansvarar inte för fel utöver vad som anges ovan. Detta gäller varje kostnad eller förlust som 

felet kan orsaka såsom arbete med utbyte eller ingrepp i annan konstruktion (tillverkning av Partier) 

eller varje annan direkt kostnad. Det gäller även produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan 

indirekt skada, följdskada eller förlust, om inte Stålprofil är skyldigt till grov vårdslöshet. 

 

7. Köparens efterlevnad av Villkoren, Dokumentationen etc. 
Köparen åtar sig att alltid följa och/eller tillråda sina kunder att följa Villkoren, Dokumentationen, 

tillämpliga lagar, förordningar, regler och standarder vid användandet av Produkterna vid tillverkning 

och installation av färdiga Partier som innefattar Produkterna. Åtagandet innefattar bland annat 

kontroll av giltigheten i Stålprofils information och av Dokumentationen, rätt användning av relevanta 

komponenter, användandet av rätt dimensioner/dimensionering och rätt utförd montering. 

 

8. Verktyg 
Verktyg för Produkterna är Stålprofils egendom, oberoende av Köparens bidrag till kostnaderna. 

Verktygskostnader ska betalas vid beställning av Produkterna. 

 

9. Tillämplig lag 
Svensk lag ska äga tillämpning på avtalet mellan Stålprofil och Köparen. 


