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Allmänna försäljningsvillkor Addentity Interiör AB
Dessa försäljningsvillkor gäller för Addentity Interiör AB org nr 556839–3416 nedan kallad Säljaren. Vid angivande av
anbud eller antagande av order gäller nedanstående villkor med undantag endast för avvikelser som säljaren
skriftligen preciserat.
Anbud, Pris & Betalning
Alla priser gäller leverans Ex Works (INCOTERMS). Kostnader för transport, mervärdesskatt och andra skatter,
avgifter eller i för kommande falltullkostnader tillkommer utöver i offert eller Avtalet angivna priser.
En genomförd beställning är förenad med betalningsskyldighet. Ångerrätt gäller ej, om ej annat överenskommits på
förhand och preciserats skriftligen av Säljaren.
Genom att ingå avtal om köp godkänner Köparen till att namn och person- eller organisationsnummer samt
kontaktuppgifter (telefonnummer, mejladress, adress) registreras i Säljarens kundregister.
I offert eller Avtalet angivet pris för Produkten omfattar inte eventuell inbärning av Produkten eller bortforslande av
dess emballage såvida inte detta uttryckligen har angetts. Köparen är införstådd med att Säljaren kan komma att
köpa in Produkten eller delar av denna från underleverantör i annat land än Sverige. I offert eller Avtalet 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 %.
Av Säljaren angivet anbud är bindande under 30 dagar och gäller endast vid odelad order och leverans. Priserna
gäller fritt fabrik. Mervärdeskatt och andra av myndigheter beslutade avgifter tillkommer. Säljaren ombesörjer
försäkring av godset endast efter framställning från köparen. Kostnaden härför debiteras köparen.
Om kostnader för lastpallar, pallkragar, tidslossning, liftar, aviseringar eller andra motsvarande kostnader
uppkommer för säljaren i samband med Avtalets fullgörande ska köparen svara för detta utöver i offert eller Avtalet
angivna priser.
Betalning ska ske enligt de betalningsvillkor som framgår av Säljarens offert, eller enligt de andra betalningsvillkor
parterna skriftligen överenskommit om. Säljaren fakturerar varor fr.o.m. den dag de anländer till angiven
leveransadress och/eller vid beställningstillfället överenskommen leveransdag. Tjänster kan komma att faktureras
på separat faktura. Betalningsplan innefattande förskottsbetalning kan förekomma. Om förskottsbetalning ska ske
och köparen inte betalar i rätt tid är säljaren, efter att skriftligen ha meddelat köparen, inte skyldig att fullgöra sin del
av Avtalet till dess avtalad förskottsbetalning skett till fullo skett samt, i förekommande fall, hålla inne andra
leveranser till köparen under den tid som köparen är i dröjsmål med betalningen.
Köparen har inte rätt att hålla inne någon del av betalningen till kvittning med anledning av krav köparen har mot
säljaren.
Vid betalning efter förfallodatum ska köparen betala dröjsmålsränta med en räntesats motsvarande Riksbankens
referensränta med ett tillägg om 8 procentenheter.
Priser i offerter och avtal anges alltid per styck, om inte annat framgår uttryckligen. I de fall det i efterhand visar sig
att säljarens leverantör har en standardförpackning eller minsta orderkvantitet, har säljaren rätt att häva Avtalet i
aktuell del om köparen inte godkänner en ändring av Avtalet i syfte att anpassa orderns storlek och/eller pris efter
säljarens leverantörs standardförpackning eller minsta orderkvantitet.
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Leverans
Vi försöker i största möjliga mån samleverera din order och tillämpar om inget annat överenskommits ”längsta
leveranstidsprincipen”. Det innebär att om din order innehåller varor med olika leveranstider kommer vi att utgå från
varan med längst leveranstid och försöka styra samtliga varors leveranstid till en samlad leverans inom vårt lager
eller direkt er som kund.
Om Säljaren på Köparens begäran ombesörjer delleverans kan extra kostnader utöver offert tillkomma i efterhand.
Addentity Interiör förbehåller sig rätten att debitera Köparen för sådana extrainsatta leveranstillfällen.
Leveranstid anges i leveransveckor och avser leverans från fabrik respektive lager. Vid eventuell leveransförsening
utanför säljarens kontroll, påtager sig denne inga ekonomiska förpliktelser mot köparen. Kan köparen ej mottaga
godset vid avtalat leveranstillfälle svarar han för de kostnader som kan uppstå i form av lokalhyror för förvaring,
extra transporter, försäkring, skador m.m.
Ändring av avtalet
Avbeställningar, orderändringar, ändringar av ritningar eller andra ändringar av Avtalet som köparen vill göra efter
Avtalets ingående är gällande endast om dessa skriftligen överenskommits mellan parterna. Det åligger köparen att
noggrant kontrollera att ordererkännandets och/eller orderkvittensens innehåll överensstämmer med beställning
och ordern. Anmärkning på ordererkännande och/eller orderkvittensen ska ske senast 2 arbetsdagar från det att
säljaren har skickat ordererkännande och/eller orderkvittens, vilket normalt överensstämmer med säljarens
motsvarande frist i tidigare led, varefter köparen inte har rätt att invända mot innehållet i ordererkännandet.
Vid överenskommen ändring av Avtalet har säljaren alltid rätt till ersättning för alla kostnader som säljaren drabbas
av till följd av detta. Om en överenskommen ändring av Avtalet 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 i Avtalet. Såvitt gäller justeringar i leveransplan åligger det säljaren att så snart som
möjligt sedan säljaren fått besked från sin leverantör informera köparen om omfattningen av sådan justering.
Installation
Allt gods levereras i transportförpackning. Exportförpackning sker endast på köparens begäran och mot debitering.
Om annat ej avtalats skall fackmässig montering och installation utföras på platsen av säljaren på köparens
bekostnad. Har säljaren åtagits sig installation skall köparen tillse:
• att tillfartsvägar och ev. förekommande hissar är tillgängliga för säljaren.
• att lagringsutrymmen och uppackningslokaler står till säljarens förfogande på platsen.
• att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen samt att lokalerna är avstädade i för installationen
erforderlig grad.
• att arbetena utan hinder kan utföras av säljaren i en sammanhängande följd och på ordinarie arbetstid.
• att säljaren har fri tillgång till elkraft och belysning under hela installationstiden att lokaler och förvaringsutrymmen
under installationstiden är låsta på betryggande sätt och nycklar disponibla för säljaren.
• att lokaler och förvaringsutrymmen under installationstiden är låsta och larmade på betryggande sätt och nycklar
disponibla för säljaren
Vid leverans och installation av heltäckande mattor och annan golvbeläggning liksom vid leverans och installation
av inredningssnickerier gäller dessutom i tillämpliga delar Allmänna Leveransbestämmelser utgivna av Sveriges
Golvhandlares Riksförbund, Golventreprenörernas branschorganisation samt snickerifabrikanternas Riksförbund.
Skulle leverans eller installation förhindras eller försenas på grund av att köparen ej iakttagit ovanstående, äger
säljaren rätt att debitera köparen kostnaden härför. Säljaren ansvarar ej för skador på levererat gods, förorsakat av
onormal fuktighet eller av onormala temperaturväxlingar i lokaler anvisade av köparen.
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Avviker lokalernas utförande från tillhandahållna handlingar på ett sådant sätt att installation och monteringsarbete
försvåras eller fördyras, äger säljare rätt att debitera köparen för uppkomna merkostnader. Framdragning och
inkoppling av el-, vatten-, avlopps- eller liknande ledningar ingår ej i säljarens åtaganden. Begäres ändring i eller
tillägg till avtalade eller redan utförda arbeten skall kostnaden härför vara avtalad och skriftligen bekräftad av
säljaren innan sådana arbeten påbörjas.
Köparen ansvarar för stöld och skador på platsen som, utan att ha vållats av säljaren eller hans personal, drabbar
levererat gods och verktyg avsedda för leveransen.
Reklamation
Skulle levererat gods visa sig vara behäftat med fel för vilket säljaren är ansvarig, skall köparen inom 2 dagar genast
skriftligen avisera säljaren om felet. Säljaren är sedan skyldig att snarast efter eget val antingen reparera felet eller
ersätta varan. Säljaren har härutöver ingen skyldighet att lämna skadestånd eller på annat sätt ersätta köparen för
kostnader som denne kan ha åsamkats genom felet. Levererad vara får icke returneras utan att detta i förväg har
godkänts av säljaren.
Om du önskar reklamera en vara kontaktar du info@addentityinterior.se
För att underlätta handläggningen av ditt ärende ber vi dig skicka ordernummer, ditt namn samt kontaktuppgifter,
vilken artikel det gäller, bilder på felet samt en kort beskrivning.
Garanti
Säljarens ansvar för fel gäller endast fel som visar sig inom två år från leverans och som beror på bristfälligheter i
konstruktion, material eller tillverkning som förelåg vid riskens övergång, eller enligt vad som kan följa av lämnad
garanti från säljarens underleverantör. Säljarens ansvar förutsätter vidare att Produkten behandlats enligt gällande
skötselanvisningar, att Produkten används rätt och för det ändamål det är avsett, att Produkten underhållits och att
godset inte utsatts för onormal förslitning, att Produkten monterats riktigt när montering inte utförts av säljaren och
att felet inte beror på av köparen föreskrivet material eller viss konstruktion. Köparen är vidare införstådd med att
färgsättning och textur på textil, läder och trä kan uppvisa mindre variationer beroende på tillverkningsserie och att
sådana variationer inte utgör ett fel i Produkten.
Transport
Har säljaren enligt särskilt avtal åtagit sig att på egen eller på köparens bekostnad leverera direkt från fabrik till av
köparen angiven leveransadress, sker sådan transport alltid på köparens risk enligt det anlitade transportföretagets
villkor.
Om du mottagit en leverans som på något vis har en skada i emballage eller vara är det viktigt att du på en gång
dokumenterar detta i text och bild. Transportskada skall alltid noteras på leveranssedeln direkt vid signering.
Fota följande:
1. yttre och inre emballage
2. medföljande fraktsedel från transportören
3. varan du mottagit
Beskriv ditt ärende och mejla bilderna till info@addentityinterior.se inom 24 timmar från mottagandet av varan. Detta
hjälper oss att hantera ditt ärende snabbare. Behåll originalemballaget som varan kom i. Varan får ej användas tills
vidare.
Modelländringar
Säljaren förbehåller sig rätt till smärre ändringar i av köparen beställda modeller och konstruktioner, där detta är
tillverkningstekniskt motiverat.
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Copyright
Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och motsvarande handlingar är säljarens egendom och mottagaren får ej
utan säljarens medgivande, nyttja eller delgiva tredje man sådana handlingar.
Force Majeure
Skulle leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av krig, införselförbud eller annan myndighets beslut eller
åtgärd, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof eller till följd av andra liknande
omständigheter utanför säljarens kontroll, äger denne, utan skadeståndsplikt, rätt antingen till erforderlig
förskjutning av leveranstiden för hela eller delar av leveransen eller till avtalets frånträdande helt eller delvis.
Äganderättsförbehåll
Allt gods förblir säljarens egendom till dess full kontant betalning erlagts och godset levererats till av Köparen
angiven plats. I händelse av återtagande äger säljaren avgöra vilka delar av leveransen som kvarstår obetalda.
Köparen förbinder sig dock att hålla godset försäkrat till förmån för ägaren.
Betalningsvillkor, säkerhet mm.
Där annat ej överenskommits skall betalning vara fullgjord inom 20 dagar från fakturadatum. Vid eventuell oklarhet
beträffande fakturerad leverans skall köparen inom sagda tid inbetala a conto lägst 90% av fakturavärdet. Vid
försenad likvid debiteras säljaren dröjsmålsränta med av Riksbanken fastställd referensränta + 8%. Köparens
betalningsansvar enligt träffat avtal får icke utan säljarens medgivande överlåtas. Säljaren äger rätt att fordra
förskottslikvid, inskränka betalningsfristen eller påfordra omedelbar likvid för hela sin utestående fordran om detta
motiveras av ändringar i köparens betalningsförmåga. Svar att anbud antagits blir för säljaren ej bindande förrän
denne beretts tillfälle meddela köparen huruvida säljarens rätt till fullgjord säkerhet för avtalad likvid skall uppfyllas.
Försenas överlämnandet av säkerhet, förlänges avtalad leveranstid i motsvarande grad. Säkerhet skall av säljaren
omedelbart återställas till köparen sedan denne erlagt slutlikvid.
Tvist
Eventuell tvist avgörs enligt lag om skiljemän. Säljaren kan dock hos allmän domstol utverka betalning av klar och
förfallen fordran.
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