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Försäljnings- och leveransvillkor för Bauerfeind No rdic AB, nedan kallat ”BF”  
 
 
 

 
 
Priser Nettopriser i SEK (Sverige) + moms 25 %, fritt vår fabrik. 

Fraktkostnad tillkommer.  
 
 
 
Betalning Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid dröjsmål med betalningen 

förbehåller sig BF rätten att därefter leverera endast mot 
förskottsbetalning.  

 
 Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt 

aktuell referensränta + 8 % från förfallodagen. Betalning anses vara 
fullgjord då summan registrerats på BF: s bankkonto.     

 
 
 
Leveranser Beställningar över 1.800,00 SEK levereras fraktfritt. Sker beställning 

via Bauerfeinds web shop är gränsen 800,00 SEK för fri leverans. För 
beställningar under detta belopp tillkommer en fraktkostnad på 140 
SEK. 

 
 Leverans sker på köparens bekostnad. Operativa störningar hos BF 

eller hos någon av dennes leverantörer samt Force majeure, som till 
exempel personalbrist, strejk, lockout berättigar BF till att förlänga 
leveranstiden. Under tiden för hindrets varaktighet kan BF helt eller 
delvis befrias från normala leveransåtaganden.  

 
 
 
Returer Returer skall redovisas skriftligt på speciell blankett (som kan laddas 

ner från BF´s hemsida) till BF och godkännas innan returleveransen 
sker på köparens bekostnad. Följesedel skall alltid bifogas returen. 
Förutsättning för att återbetalning kan ske är att varan och 
förpackningen kommer till Bauerfeind Nordic AB i kurant skick dvs i 
säljbart skick. 

  
 Retur inom ramen för garantitiden eller andra övriga lagstadgade 

påföljder vid fel på vara, se vidare under rubriken ”Reklamationer”. 
 
 Vid retur inom en (1) månad från leveransdatum återbetalas 100 % 

av priset.  
 
 Vid retur senare än en (1) månad och upp till sex (6) månader efter 

leveransdatum återbetalas 70 % av priset 
 
 Retur efter 6 månader accepteras ej. 
 Måttbeställda varor kan ej returneras eller bytas. .  
 



 

 

 
 
 
 
 
Reklamation Garantianspråk och övriga lagstadgade anspråk vid fel i vara på 

grundval av uppenbara fel, förfaller om dessa inte görs gällande 
omedelbart och skriftligen gentemot BF. Reklamationer skall 
redovisas på speciell blankett som kan laddas ner på BF´s hemsida. 

 
 I övrigt förfaller samtliga garantianspråk samt övriga lagstadgade 

anspråk på grund av påföljder vid fel på vara efter ett (1) år efter den 
köpta varans leverans. Är varan behäftad med fel ska BF besluta 
huruvida omleverans ska ske av varan eller om felet avhjälps på 
annat sätt, genom exempelvis lagning. Reparation av vara kan av 
hygieniska skäl endast ske på tvättad vara, eller på vara som är i 
tillbörligt hygieniskt tillstånd. Så länge som BF efterkommer sina 
åtaganden i enlighet med gällande avtal, dvs. om BF avhjälper felet 
eller företar ny leverans av felfri vara, har kunden inte rätt att begära 
prisavdrag eller hävning av avtalet. Garantianspråk samt övriga 
lagstadgade anspråk på grund av påföljder vid fel i vara, omfattar inte 
fel som beror på normalt slitage, missbrukligt användande, vanvård 
eller försummelse av att iaktta bruksanvisning.        

 
 
 
Äganderättsförbehåll BF förbehåller sig äganderätten till alla levererade varor fram tills 

dess att köparen erlagt full betalning. Ägarförbehållet gäller även 
proportionerligt i händelse av att varan bearbetats eller omarbetats. I 
händelse av avyttrande av varan till tredje par kvarstår BF: s fordran. 
BF har rätt att själv inkassera fordringen från tredje part i händelse av 
dröjsmål med betalningen. Under dessa omständigheter kan BF 
begära att köparen lämnar information om de överlåtna fordringarna. I 
samband med överlämnandet av tillhörande dokumentation ska 
meddelande till tredje part ske om fordringsöverlåtelsen. Köparen får 
varken pantsätta eller överlåta de levererade varorna som säkerhet. I 
händelse av pantsättning, beslag eller liknande genom tredje part 
skall köparen omedelbart informera BF om detta och lämna all 
nödvändig information. 

 
Ansvar BF eller dennes ombud ansvarar inte för eventuella skador uppkomna 

vid användning av BF: s produkter.  
 
 
Laga domstol Ort för fullgörandet av leveransåtaganden är BF: s företags säte i 

Stockholm. Laga domstol för samtliga tvister ur affärsförbindelsen är 
Stockholm, Sverige enligt svensk lag.  

 
 
Delogiltighet Om enskilda bestämmelser i dessa försäljnings- och leveransvillkor 

helt eller delvis är eller blir ogiltiga, skall detta ej omfatta övriga 
bestämmelser. En oglitlig bestämmelse skall ersättas med en giltig 
sådan som närmast motsvarar överenskommelsens ekonomiska 
andemening och ändamål.   
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