
VILLKOR SEK 2023
TILLÄMPLIGHET 
Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller om de ej ändras genom skriftlig över-
enskommelse mellan parterna. 

1. FÖRPACKNING
I prislistor, anbud och avtal angivna priser innefattar kostnaden för produktförpackning, som 
under normala transportförhållanden erfordras för att förhindra skada eller försämring på 
godset. Kostnader för transportemballage, pall samt pallkrage tillkommer. 

2. ANBUDSHANDLINGAR OCH RITNINGAR
Av säljaren lämnat anbud/offert gäller under 30 dagar från köparens mottagande av an-
bud/ offert och köparens accept skall vara säljaren tillhanda inom denna tid. 

Oaktat detta har säljaren rätt att under giltighetstiden när som helst återkalla sin offert 
såvida inte accept har skett. 

Anbud/offert, ritningar och andra handlingar, som av säljaren överlämnats till köparen, förblir 
säljarens egendom. De får ej utan säljarens medgivande användas av köparen eller kopie-
ras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. 

3. PRISUPPGIFTER
Angivna priser gäller Ex Works (INCOTERMS), exklusive mervärdesskatt, andra skatter eller 
pålagor. Säljaren kan, mot särskild ersättning, åtaga sig arbete med uppackning, montering 
och uppställning av godset på plats anvisad av köparen samt omhändertagande av förpack-
ning eller emballage. Om köparen begär längre leveranstid än tre månader från beställ-
ningsdagen, äger säljaren rätt att ändra priser med den procentuella förändringen av svensk 
Kontorsmöbelindex mellan beställnings- och leveransdag. Fraktkostnad debiteras separat. 

Köparen är införstådd med att säljaren kan komma att köpa in produkter eller delar av 
dessa från underleverantör i annat land än Sverige. I anbud/offert eller i prislista angivna 
priser utgår från vid anbudstidpunkten gällande valutakurser och säljarens kostnader vid 
sådana inköp. Säljaren förbehåller sig rätten att justera priset vid valutakursförändring som 
överskrider +/- 10 %. 

4. ÄNDRING I PRODUKT
Säljaren förbehåller sig rätten till förändringar i konstruktions- och modellutföranden samt
därav uppkomna prisjusteringar. 

5. PROVMÖBLERINGAR, PROTOTYPER M.M.
Provmöblering kan ske efter särskild överenskommelse om detta. Köparen ska svara för
kostnader för transport av produkterna mellan tillverkarens fabrik eller lager, och platsen för 
provmöblering samt stå risken i förhållande till säljaren för att de produkter som omfattas av 
provmöbleringen skadas eller förstörs under provmöbleringsperioden eller transporten. Kö-
paren är skyldig att ersätta säljarens skäliga kostnader för framtagande av prototyper, pro-
vexemplar och dylikt om detta efterfrågats av köparen. Köparens skyldigheter enligt denna 
punkt innefattar t.ex. kostnader för framtagande av särskilt anpassade tillverkningsverktyg
och materialkostnader. 

6. LEVERANS
Leveranstid anges på säljarens orderbekräftelse och avser tid för leverans från säljarens
fabrik. Leverans sker Ex Works (INCOTERMS) säljarens fabrik i enlighet med de INCO-
TERMS som är gällande vid ordererkännandets utfärdande. Om annat inte framgår uttryck-
ligen av ordererkännandet sker alla transporter på köparens bekostnad och köparen ska
ersätta säljaren för sådana transportkostnader utöver i anbudet/offerten eller i ordererkän-
nandet angivet pris för produkten. 

7. KÖPARENS DRÖJSMÅL ATT TA EMOT LEVERANS
Inser köparen att köparen inte kommer att kunna ta emot leveransen i enlighet med leve-
ransplanen ska köparen snarast underrätta säljaren om detta skriftligen. Meddelandet ska
innehålla orsaken till förseningen och, om möjligt, den tidpunkt då köparen istället kan ta
emot leveransen. Om köparen underlåter att ta emot leverans på avtalad tid är denne ändå 
skyldig att fullgöra avtalad betalningsplan och betala som om leverans hade skett. Köparen 
är också skyldig att ersätta säljaren för de eventuella merkostnader säljaren orsakas till följd 
av detta i form av t.ex. inställda lastnings- eller monteringsarbeten etc. 

Under tiden köparens dröjsmål pågår ska säljaren ombesörja förvaring av Produkten på 
köparens risk och bekostnad. Om köparen inte förmår ta emot produkterna i rätt tid har 
säljaren rätt till vite. Vitet ska uppgå till 1,5% av det avtalade priset för den del av produkter-
na som dröjsmålet gäller och ska utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod från den dag då 
leveransen skulle ha skett och så länge dröjsmålet varar. Vitet avser bl.a. säljarens kostnader 
för förvaring och hantering. Om säljarens verkliga kostnader till följd av köparens dröjsmål 
överstiger ackumulerat vite har säljaren rätt till ersättning även för sådana kostnader. Sälja-
ren är skyldig att försäkra produkterna under tid den förvaras med anledning av köparens 
dröjsmål endast efter skriftlig begäran av köparen och först sedan köparen i förskott ersatt 
säljaren kostnaderna för sådan försäkring. Om köparens dröjsmål varat mer än 10 veckor 
får säljaren skriftligen kräva att köparen tar emot leveransen inom en skälig tidsfrist, vilken 
ska vara minst 14 dagar. Underlåter köparen att ta emot produkterna inom tidsfristen har 
säljaren rätt att skriftligen häva Avtalet avseende den del av leveransen som inte kunnat 
fullgöras till följd av köparens oförmåga att ta emot leveransen. Häver säljaren Avtalet eller 
del av Avtalet med hänvisning till köparens dröjsmål har säljaren rätt till ersättning för den di-

rekta skada säljaren lider till följd av köparens dröjsmål. Ersättningen får aldrig överstiga det 
avtalade priset avseende den del av Avtalet som hävts. Krav på vite och/eller skadestånd 
ska framställas skriftligen senast inom 30 dagar från det att maximalt vite uppnåtts eller, i 
förekommande fall, från det att säljaren hävt avtalet. Försummas detta förlorar säljaren sin 
rätt att kräva vite och/eller skadestånd med anledning av dröjsmålet i fråga varvid kravet 
inte heller får åberopas till kvittning. 

8. BETALNINGSVILLKOR
Köparen skall erlägga betalning för levererat gods inom 30 dagar från fakturadatum. Sälja-
ren äger rätt att ej leverera godset om köparen kan antagas vara på obestånd och köparen 
ej erlägger betalning I förskott eller ställer av säljaren godkänd säkerhet för betalning. Om
köparen ej betalar i rätt tid, är säljaren berättigad att från fakturans förfallodag tillgodoräk-
na sig dröjsmålsränta, som med åtta procentenheter överstiger Riksbankens referensränta. 
Köparen har inte rätt att hålla inne någon del av betalningen till kvittning med anledning av 
krav köparen har mot säljaren. 

9. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Levererat gods förblir säljarens egendom tills dess full betalning erlagts. Vid delbetalning
skall, om återtagande av gods sker, säljaren ensidigt bestämma vilken del av leveransen
som kvarstår obetald. Köparen skall hålla levererat gods betryggande försäkrat till dess
äganderätten till godset övergått till köparen. 

10. SÄLJARENS DRÖJSMÅL MED LEVERANS
Inser säljaren att leverans inte kommer att kunna ske i rätt tid ska säljaren snarast underrät-
ta köparen om detta skriftligen. Meddelandet ska innehålla orsaken till förseningen och, om 
möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Om leveransförseningen beror på nå-
gon omständighet på köparens sida har säljaren rätt till skälig förlängning av leveranstiden. 

11. MONTERING OCH INSTALLATION
Såvida annat inte framgår uttryckligen av ordererkännandet skall montering och installation 
av Produkten ske genom köparens försorg och på köparens bekostnad. Montering och
installation ingår således inte i avtalat pris såvida inte detta framgår uttryckligen av orderer-
kännande. Har parterna avtalat att säljaren ska utföra montering och installation på en av
köparen bestämd plats ska köparen på platsen se till att: 

(a) tillfartsvägar och, i förekommande fall, hissar är tillgängliga för säljaren; 
(b) lagringsutrymmen och uppackningslokaler står till säljarens förfogande; 
(c) andra arbeten inte förhindrar eller försvårar installationen samt att lokalerna är avstäda-
de för installation; 
(d) arbetena utan hinder kan utföras av säljaren i en sammanhängande följd och på ordina-
rie arbetstid, dvs. vardagar mellan kl. 07.00 och 17.00; 
(e) säljaren har fri tillgång till elkraft och belysning under hela installationstiden; 
(f) lokaler och förvaringsutrymmen under installationstiden är låsta och larmade på betryg-
gande sätt och nycklar disponibla för säljaren; och 
(g) om leverans omfattar produkter som ska förankras i golv, vägg eller tak, att bärigheten i 
och konstruktionen av dessa klarar detta. 

Köparen ska ersätta säljaren för det arbete och kostnader som uppkommer för säljaren 
med anledning av att köparen inte uppfyller sina förpliktelser enligt punkt (a)-(g) ovan. Såvitt 
gäller punkten (f) ovan ansvarar köparen för stöld och skador på platsen som, oberoende 
av vållande hos köparen eller dennes personal, drabbar levererat gods och/eller verktyg 
avsedda för leveransen. 

Framdragning och inkoppling av el-, vatten-, avlopps- eller liknande ledningar ingår inte i 
säljarens åtaganden. 

Begär köparen ändring i eller tillägg till avtalade eller redan utförda monterings- eller in-
stallationsarbeten ska kostnaden för detta vara avtalad och skriftligen bekräftad av säljaren 
innan säljaren är skyldig att påbörja sådana arbeten. 

Om det i samband med montering eller installation framgår att ytterligare arbete krävs el-
ler bör utföras utöver vad som tidigare avtalats (ÄTA-arbeten) ska säljaren utan dröjsmål 
inhämta köparens godkännande till sådana ytterligare arbeten. För det fall att säljaren gör 
bedömningen att kostnaden för sådana ytterligare arbeten understiger av parterna överens-
kommet gränsbelopp krävs emellertid inte köparens föregående godkännande utan sälja-
ren har då rätt att utföra arbetet ifråga men ska utan dröjsmål därefter underrätta köparen 
om det arbete som utförts och kostnaden för detta. Såvida inte annat skriftligen avtalats ska 
gränsbeloppet motsvara en tiondels prisbasbelopp. 

12. ANSVAR FÖR FEL
Säljaren förbinder sig att avhjälpa genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverk-
ning uppkommande fel, som upptäckts inom två år från den dag godset levererades. Sälja-
rens ansvar för fel förutsätter att godset behandlats enligt de skötselanvisningar som finns 
för godset, att godset används rätt och för det ändamål det är avsett, att godset underhållits, 
att godset inte utsatts för onormal förslitning, att godset monterats riktigt när monteringen 
inte utförts av säljaren och att felet inte beror på att köparen föreskrivit visst material eller
viss konstruktion. Avhjälpande av fel kan ske, efter säljarens val, genom reparation eller
utbyte av levererat gods. 

Säljaren skall anses ha fullgjort sin skyldighet för felet när nytt gods sänts till den adress 
dit det felaktiga godset levererades av säljaren eller om säljaren valt att reparera, när repa-
rationen genomförts. Om säljaren levererat det felaktiga godset till köparens kunds adress 



skall säljaren anses ha fullgjort sin skyldighet om han levererar godset till köparens lager. 

Köparen skall skriftligen lämna säljaren meddelande om felet senast inom sju (7) dagar från 
dagen då felet upptäckts. Meddelandet skall innehålla en beskrivning av felet. Om felet kan 
orsaka skada skall köparen reklamera omedelbart. Om köparen inte reklamerar i enlighet 
härmed har han förlorat sin rätt att rikta anspråk på grund av felet. 

Felaktigt gods skall på säljarens begäran tillfalla säljaren och köparen skall på säljarens 
begäran svara för att det felaktiga godset sänds till säljaren på dennes bekostnad. Om 
leverans omfattar väggsystem eller gods som skall förankras i vägg ansvarar köparen för 
väggarnas bärighet. Bärlister skall monteras av fackman enligt säljarens anvisningar. Om det 
visar sig att köparens reklamation varit obefogad, tex på grund av att inget fel förelegat, skall 
köparen betala säljarens kostnader på grund av reklamationen. 

13. ANSVAR FÖR VARANS SKADEBRINGANDE EGENSKAPER
Säljaren ansvarar inte i något fall för skada, som drabbar köparen till följd av att varan orsa-
kat skada på annan egendom av vad slag de vara må. Säljaren är heller inte ansvarigt gent-
emot köparen för ersättningsanspråk från köparen som grundas på skadeståndsanspråk
från tredje man, däri inräknat hos köparen anställd personal, till följd av personskada, annat 
än i sådant fall, då köparen enligt lag haft att svara i säljarens ställe och förutsatt att säljaren 
beretts tillfälle att samråda med köparen vid handläggningen av köparens skadereglering i 
förhållande till skadelidande tredje man och efter säljarens val; då säljaren beretts tillfälle att 
överta köparens skadeståndsskyldighet, eller, om den skadelidande inte medger ett sådant 
övertagande, då säljaren beretts tillfälle att självständigt föra köparens talan mot löfte att
hålla köparen skadeslös i tvisten. Säljaren svarar fullt ut och i enlighet med gällande lag i de 
fall tredje man ställer anspråk direkt mot säljaren grundande på skadebringande egenska-
per hos varan. Köparen skall dock i sådant fall ersätta säljaren i den mån skadan uppkommit 
till följd av att köparen åsidosatt säljarens anvisningar för användning av varan eller inte
vidareförmedlat säljarens villkor i förhållande till köparen beträffande varans användning. 

14. TRANSPORTSKADA
Om skada på gods kan antagas ha inträffat under transporten, skall köparen anmäla ska-
dan till; transportskador@edsbyn.com inom sju (7) dagar från godsets mottagande. Bifoga 
kopia på kvitterad fraktsedel och följesedel med anteckningar om vad som är skadat (foto
på skadan kan bifogas). Synliga skador på emballage/gods skall ovillkorligen noteras på
fraktsedel vid mottagande av gods. Reklamerat gods måste finnas tillgängligt för besiktning 
av försäkringsbolag i tre månader, från och med anmälningsdatum. Behandling av rekla-
mationsärende sker i enlighet med NSAB respektive CMR-konventionens bestämmelser.
Om anmälan ej inkommit enligt ovanstående, frånsäger sig AB Edsbyverken allt ansvar vad 
gäller ersättning av det skadade godset. 

15. SKADESTÅND
Säljaren är inte skyldig att på grund av fel eller brist i godset, vid försening av leverans eller 
om godset haft skadebringande egenskaper, utge någon ersättning till köparen för utebli-
ven vinst eller annan indirekt skada. Är ena parten skyldig att utge skadestånd till den andra, 
skall skadeståndet täcka endast sådan skada, som den felande parten skäligen kunde ha
förutsett vid tiden för avtalets slutande. Ersättning för skada må under inga omständigheter 
överstiga ett belopp motsvarande värdet av det gods som orsakat skada. 

16. FORCE MAJEURE
Om part, inklusive parts underleverantör, är förhindrad att fullgöra avtalet som en följd av en 
händelse utanför dess kontroll (inklusive men inte begränsat till, strejk, brand, översvämning, 
extrem väderlek, naturkatastrofer, krig, uppror, invasion, skadegörelse, sabotage, upplopp,
terrorism, embargon, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller ny lagstiftning) 
och vilken händelse inte rimligen kunde förutses vid Avtalets ingående, är parten befriad
från skyldighet att fullgöra Avtalet. Så snart befrielsegrunden upphört ska fullgörelse i enlig-
het med Avtalet återupptas. Skulle fullgörelsen uppskjutas med stöd av denna punkt under 
mer än sex månader äger vardera parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Part som vill hävda befrielsegrund enligt ovan ska snarast under rätta motparten om detta
skriftligen. 

Part ansvarar inte för skada eller förlust som kan uppstå som en följd av att partens full-
görelse skjuts upp med hänvisning till punkten ovan. Oaktat det föregående är köparen 
alltid skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som denne åsamkas för att säkra och/ 
eller skydda produkterna om befrielsegrund enligt punkten ovan hindrar köparen från att 
ta emot leverans. 

17. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Ingen del av anbudet, offerten eller ordererkännandet innefattar en överlåtelse eller upp-
låtelse av några immateriella rättigheter eller know-how av något slag. Förslag, skisser,
konstruktioner, ritningar och annan information som tillhandahållits av part ska förbli den
partens egendom och får inte utan partens medgivande användas för annat ändamål än
det för vilket det tillhandahållits enligt anbudet, offerten eller ordererkännandet och får inte 
kopieras, utlämnas till eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Köparen ska
ersätta säljaren för alla skador, krav, kostnader och utgifter som följer av intrång eller på-
stådda intrång i patent, upphovsrätt, varumärkesskydd, mönsterskydd eller andra immate-
riella rättigheter som säljaren gör sig skyldig till som en följd av att säljaren följt köparens
instruktioner, krav, anpassningar eller specifikationer avseende produkternas utformning,
design eller motsvarande. 

18. ORDERERKÄNNANDE
Order läggs när anbud/offert är till 100% godkänd av köparen. Det åligger köparen att
säkerställa att anbud/offert speglar de produkter och priser som överenskommits. Vid an-
bud/ offert gäller priser och villkor endast odelad anbud/offert. Detta gäller ej produkter
ur Edsbyns standardsortiment till standardpriser med avtalad rabatt som finns i prislista
eller i my.edsbyn.com. Vid ändring av erbjuden anbud/offert skapas nytt anbud/offert för
godkännande innan order läggs. 

19. ÄNDRINGAR AV ORDER
Avbeställningar, orderändringar, ändringar av ritningar eller andra ändringar som köparen vill 
göra efter utsänt ordererkännande är gällande endast om dessa skriftligen överens kom-
mits mellan parterna. Det åligger köparen att noggrant kontrollera att ordererkännandets
och/eller orderkvittensens innehåll överens stämmer med beställning och ordern. Anmärk-
ning på ordererkännande och/eller orderkvittens ska ske senast 2 arbetsdagar från det
att säljaren skickat ordererkännande och/eller orderkvittens, varefter köparen inte har rätt
att invända mot innehållet i ordererkännandet. Vid överenskommen ändring av order har
säljaren alltid rätt till ersättning för alla kostnader som säljaren drabbas av till följd av detta, 
t.ex. men inte begränsat till avbeställningar hos underleverantörer, ändrad leveransplan, etc. 

Om en överenskommen ändring av order påverkar tidigare överenskommen leveransplan 
har säljaren vidare rätt att justera leveransplanen. Säljarens rätt till ersättning för kostnader 
och rätten att justera leveransplanen gäller oavsett om säljaren förbehållit sig sådan rätt 
eller inte i samband med att parterna överenskommit om en ändring av ordern. Såvitt gäller 
justeringar i leveransplan åligger det säljaren att så snart som möjligt sedan säljaren fått 
besked från sin underleverantör informera köparen om omfattningen av sådan justering. 

20. PRESTATIONSPLATS
Prestationsplatsen för leverans och betalning är Edsbyn/Sverige 

21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Svensk lag ska tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras 
genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskam-
mares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Det svenska språket
ska användas i förfarandet. 

Vi förbehåll oss för ändringar och tryckfel i prislistan samt rätten att göra prisjusteringar 
utan förvarning. 




