
 

 
 
 
 
 
 

Allmänna försäljningsvillkor 

Allmänt 
Om inte speciellt skriftligt avtal har tecknats gäller nedanstående leveransvillkor och 
därutöver NL 17 med tillägg VU 20. 

 
Orderbekräftelse 
Order bekräftas alltid, utom vid order med omgående leverans. 

 
Priser 
Samtliga priser gäller fritt EKOVENT:s lager i Vellinge, exklusive emballage och 
mervärdeskatt. 

 
Offerter 
EKOVENT:s skriftliga offerter gäller i 90 dagar.  
Sker leveranser därefter indexregleras priset enligt Entreprenadprisindex H84 med  
offertmånad som basmånad. 

 
Betalningsvillkor. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto från leveransdagen. Försenad betalning debiteras med 
dröjsmålsränta. 

 
Transport 
Leveranser sker fritt EKOVENT:s lager. Transport sker på kundens egen risk och eventuella 
skador skall av kunden reklameras hos transportören. 

 
Leveranstid 
Lagervaror normalt omgående. Övrigt enligt överenskommelse. 
 
Köparens mottagningskontroll 
Köparens mottagningskontroll ska omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll 
av synliga skador. Eventuella avvikelser i antal och skador ska anmälas till transportören vid 
mottagande. Eventuella anmärkningar ska göras inom 7 dagar från godsets mottagande. 
 
Returer 
Returer får ej ske utan EKOVENT:s medgivande. För godkända returer krediterar vi 60% 
(brandspjäll 50 %) av fakturabeloppet för avsedd produkt. Specialtillverkade och lackerade 
produkter samt fläktar tages ej i retur. Varorna levereras fraktfritt till oss. 
 
Reklamationer 
Köparen ska till säljaren skriftligen reklamera fel så snart felet visat sig och senast innan 
garantitidens utgång. Säljaren bestämmer hur reklamationen eventuellt ska åtgärdas. Köparen 
har inte rätt till ersättning om åtgärder gjorts utan godkännande från säljaren. Ersättning vid 
reklamationer sker enligt NL17 och VU20. Reklamerar köparen och det visar sig inte vara något 
fel som säljaren inte svarar för har denne rätt till ersättning för de arbeten och de kostnader som 
reklamationen orsakat honom. 

 



 

Garanti 
Garantitiden är 2 år från slutbesiktning, dock max 2 1/2 år från leveransdatum. 

 
EKOVENT fritar sig från allt ansvar för följdskador såsom driftsavbrott, produktionsbortfall, 
skada på person och egendom som kan sättas i förbindelse med garantifel på av oss 
levererade produkter. Eventuellt uppkomna kostnader i samband med utbyte ersättes ej. 
 
Garantivillkor 
Är det ett handhavande fel eller felinstallerad/ felinställd eller feldimensionerad produkt måste 
köparen själv stå för kostnaden. Produktgaranti gäller inte fel som uppstår vid eller efter 
förändring av produktens funktion och utseende.    
 
Äganderättsförbehåll 
Produkten förblir säljarens egendom till dess den blivit fullt betald. 

 
 
 
 
 
 


