
 

 
 
 

 

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 
 

• Angivna priser är Saint-Gobain Abrasives AB:s distributörspriser. Lokala avvikelser kan förekomma.  
• Samtliga priser gäller exklusive moms fritt Saint-Gobain Abrasives AB:s distributionscentral i Sverige  
• Vid köp för mindre än 2,500 kr netto utgår en expeditionsavgift på 200 kr samt fraktdebitering.  
• Reklamationer ska inom 10 dagar efter godsets mottagande framföras till Saint-Gobain Abrasives AB:s 

Kundserviceavdelning. Retur av levererad vara får endast ske under förutsättning att Saint-Gobain Abrasives AB lämnat 
medgivande därtill.  

• Exportkontroll: Produkterna, inklusive i förekommande fall relaterad teknologi eller mjukvara, exporterades från USA 
och/eller Europeiska Unionen i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser om exportkontroll. Avvikelser som 
strider mot varje sådan lag eller bestämmelse om exportkontroll är förbjuden. Köparen är ansvarig och skall gottgöra 
säljaren samt hålla denne skadelös för varje skyldighet, förlust, anspråk, skador och kostnader, vilka säljaren måtte ådra 
sig eller utsätta sig för till följd av eller på något sätt förenat med köparens försummelse att följa sina åligganden enligt 
denna artikel.  

• I övrigt gäller Allmänna leveransbestämmelser antagna av Sveriges Slipverktygsleverantörers Förening ”SLIP 03” (se 
nedan). 

 
Allmänna leveransbestämmelser ”SLIP 03” antagna av Slip- och Diamantverktygsleverantörernas förening SSDL. 
 
För leveranser av slip- och diamantverktyg gäller ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER NL 01 med undantag för momenten 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13, 14, 17, 18, 39, 40 och med följande branschspecifika bestämmelser. 
 
1. Tillämplighet 
Dessa leveransbestämmelser tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat om detta. 
När uttrycket “skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, 
telefax, elektronisk post eller andra former som parterna har kommit överens om. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas 
skriftligt för att bli gällande. 

 
2. Offerter 
Offert gäller mot antagande enl. offertens villkor från offertens datum men med förbehåll för mellanförsäljningar. Offert gäller 
odeladbeställning. 
 
3. Beställningserkännande 
Beställningserkännande, mot vilken köparen icke inom i beställningserkännandet angivet antal dagar framställer anmärkning 
anses till alla delar godkänt och skall vara bestämmande för affären. 
 
4. Pris 
Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå löpande mervärdesskatt. 
 
5. Prisförändring 
Avtalat pris kan ändras med hänsyn till dels kostnadsförändring som är en följd av valutakursförändring eller av svensk eller 
utländsk myndighets åtgärd, såsom ändring av skatt, tullavgift mm, dels kostnadsförändring som är förorsakad av krig eller annat 
krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för utförandet av säljarens 
avtalade prestation. 
 
6. Kvantitet 
Säljaren äger rätt till över- eller underleverans med 10%. 



 

 
 
 

 
 
7. Produktinformation 
Uppgifter betr. vikt, dimensioner, kapacitet etc. i kataloger, prospekt, cirkulär mm är ungefärliga och bindande endast i den mån 
avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar. I katalog eller annan 
produktinformation givna instruktioner rörande godset och dess handhavande skall noggrant iakttagas. Köparen är vidare skyldig 
att ställa sig till efterrättelse de övriga anvisningar som säljaren kan uppställa. 

 
8. Betalning 
Betalning skall ske enligt villkor i faktura. Om inte köparen betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Även om 
reklamationen framställs, måste överenskommen betalningstid iakttagas. 

 
9. Tvist 
Tvister i anledning av avtalet skall avgöras av skiljemän enl. lagen om skiljemän. Rör tvisten ett belopp som vid tiden för talans 
väckande uppgår till högst två basbelopp enl. lagen om allmän försäkring har part dock rätt att föra talan inför allmän domstol. 
Part äger också rätt att för utfående av otvistig förfallen fordran väcka åtal vid allmän domstol. 


