Allmänna bestämmelser vid försäljning av varor från Gunnars Granar AB.
1. Tillämpning
1.1. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor (Villkoren)
tillämpas vid försäljning varor såsom granar, granris,
julgransfötter, julgransnät, julgransnätare och andra
varor relaterade till julgransförsäljning och odling.
2. Leverans
2.1. Om ej annat är avtalat är leveransvillkoret ”Fritt
Säljarens lager”, d.v.s. att frakt inte är inkluderad i
avtalet.
2.2. Skall en vara transporteras till Köparen skall den
anses avlämnad till Köparen, när varan överlämnats
till av Köparen anlitad transportör eller, om Säljaren
utför transporten, när vara gjorts tillgänglig för
avlastning hos köparen på av Köparen anvisad plats.
2.3. Om ej annat är avtalat ansvarar Köparen för
lossning av godset. Normalt lossas palleterat gods
från lastbilens sida. Köparen ansvarar för att truck
eller motsvarande har tillräcklig kapacitet för att
lossa godset och att platsen är lämplig för lossning.
2.4. Framgår det inte av avtalet när och/eller var en vara
skall avlämnas, får den avlämnas inom skälig tid och
på plats som Säljaren bestämmer.
2.5. Om Köparen ska avhämta varan ska det göras på av
Säljaren anvisad tid och plats. Vara är avlämnad när
Köparen, eller av Köparen utsedd transportör,
mottagit varan.
3. Risken för varan
3.1. Risken för varan övergår till Köparen när den
avlämnats till Köparen enligt punkt 3. Om vara inte
kunnat avlämnas i rätt tid, beroende på Köparen
eller på förhållande på Köparens sida, och Säljaren
gjort vad på Säljaren ankommer för att avlämnande
skulle kunna ske i rätt tid, övergår risken för varan
på Köparen vid den tidpunkt varan hade kunnat
avlämnas.
4. Försenat avlämnande
4.1. Köparen får endast häva köpet om dröjsmålet är av
väsentlig betydelse för Köparen. Köpet får inte
hävas om dröjsmålet beror på Köparen eller på
omständighet för vilken Köparen står risken.
4.2. Hävs köpet har Köparen rätt att få tillbaka vad han
betalat för den vara hävningen avser mot att den
levererade varan kan återlämnas i fullgott skick.
Säljaren svarar därvid för de kostnader som är
förenade med varans återlämnande.
5. Mottagningskontroll
5.1. När vara avlämnas till Köparen skall denne genast
kontrollera art, kvalitet och kvantitet mot
följesedeln samt i förekommande fall kontrollera att
emballage är oskadat och försegling obruten.
6. Reklamation

6.1. Köparen får inte åberopa fel eller brist i levererad
vara om han inte inom härefter angivna tider
lämnar Säljaren meddelande om felet eller bristen.
6.2. Fel eller brist som märkts eller borde ha märkts när
varan avlämnades till Köparen, skall reklameras
inom 24 timmar efter avlämnandet eller, i
förekommande fall, hämtandet. Om felet eller
bristen kan antas ha uppkommit under transport
och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall
anmälan därom ske omedelbart till fraktföraren och
senast inom 3 kalenderdagar till Säljaren.
6.3. I annat fall skall fel eller brist reklameras inom skälig
tid efter det att felet eller bristen märkts eller borde
ha märkts eller annars kommit till Köparens
kännedom genom reklamation från annan, dock
senast inom två (2) veckor från avlämnandet enligt
detta Avtal, såvida inte annat följer på grund av
varans beskaffenhet och användande, säljvillkor,
garantier eller liknande utfästelser. Därefter förlorar
Köparen rätt att åberopa fel eller brister i varan.
6.4. Reklamation skall vara skriftlig, referera till relevant
ordernummer och åtföljas av dokumentation som
bevisar de fel eller brister som åberopas. Uppfylls
inte detta villkor är reklamationen utan verkan.
7. Ansvar för fel eller brist
7.1. Har fel eller brist i avlämnad vara konstaterats och
skall Säljaren svara härför, åligger det Säljaren att
utan kostnad för Köparen snarast vidta rättelse.
7.2. Har Säljaren inte inom skälig tid, efter det att
Köparen i rätt tid reklamerat varan, levererat felfri
vara som ersättning eller komplettering, har
Köparen rätt till sådant avdrag på priset som svarar
mot felet eller bristen. Om felet eller bristen är av
väsentlig betydelse för Köparen och Säljaren insett
eller bort inse detta har Köparen rätt att häva
köpet.
8. Köparens vårdplikt
8.1. Vill Köparen avvisa en vara som han har tagit emot,
skall han för Säljarens räkning vidta skäliga åtgärder
för vård av varan.
9. Pris mm
9.1. Köparen skall erlägga av Säljaren vid var tid angivet
pris eller vad som eljest avtalats mellan parterna
jämte mervärdesskatt.
9.2. Om Säljaren så påfordrar skall Köparen ställa för
Säljaren godtagbar säkerhet för den fordran
Säljaren kan få mot Köparen.
10. Betalning m.m.
10.1. Betalning skall, om inte annat avtalats, ske enligt
Säljarens från tid till annan gällande
betalningsvillkor. Säljaren har rätt att debitera bl.a.
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faktureringsavgift, aviseringsavgift,
betalningspåminnelseavgift och kredittillägg.
10.2. Erlägger Köparen inte betalning i rätt tid och beror
det inte på Säljaren eller på något förhållande på
hans sida, får Säljaren kräva betalning jämte
dröjsmålsränta i enlighet med Säljarens vid varje
tillfälle gällande räntebestämmelser. Erläggs inte
betalning efter skriftlig betalningspåminnelse, äger
Säljaren häva köpet samt återta levererad vara och
erhålla skadestånd.
11. Rätt att innehålla vara
11.1. Säljaren är inte skyldig att lämna ut vara, överlåta
dokument eller på annat sätt frånhända sig
förfoganderätten över varan förrän Köparen erlagt
full betalning, om inte kredit avtalats eller Köparen
fått anstånd med betalningen.
12. Befrielsegrunder
12.1. Inträffar krig eller krigshandling, undantagstillstånd,
mobilisering eller annan förstärkning av
försvarsberedskapen, offentlig varu-, marknadseller prisreglering eller ransonering, strejk eller
lockout på arbetsmarknaden, missväxt eller eljest
synnerligen nedsatt skörderesultat, eldsvåda,
naturhändelse, maskinskada, myndighets åläggande
eller annat förhållande, som föranleder

produktionsstörning av betydelse, begränsning i
framkomlighet eller annat hinder i trafiken eller
annat med de föregående angivna förhållandena
jämförbart förhållande (t ex tjällossning) eller
inträffar annan oförutsedd omständighet som gör
Säljarens fullgörande oskäligt betungande, fritas
Säljaren från all ersättningsskyldighet för därav
föranlett dröjsmål med beställd eller utlovad
leverans. Säljaren äger därjämte – utan
ersättningsskyldighet – häva köpet till den del dess
fullgörande hindras eller är oskäligt betungande för
Säljaren. Säljaren skall dock utöva hävningsrätten
inom 14 (fjorton) dagar från det
hävningsanledningen uppkom.
13. Tvist
13.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av
avtal på vilket dessa Villkor är tillämpliga skall
slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Överstiger inte tvisteföremålets värde 5
prisbasbelopp skall skiljenämnden bestå av en
skiljeman.
13.2. Utan hinder av punkt 13.1 äger part för klar och
förfallen fordran till kronofogdemyndighet inge
ansökan om betalningsföreläggande.

Gäller från 3:e april 2020.
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