ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Gäller från och med 2013-01-01
Tillämplighet
Dessa allmänna försäljningsvillkor tillämpas på köpeavtal mellan Caretaker
Scandinavia AB, org nr 556661-2460, Box 1131, 821 13 Bollnäs, (härefter
leverantören) och beställare, som inte i egenskap av konsument omfattas
av Konsumentköplagen (1990:932).
Avvikelser från dessa villkor måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
Meddelande
Meddelande till motpart skall ställas till den person eller det tjänsteställe
som enligt motparten handlägger ärendet samt innehålla av motparten
meddelad beteckning, exempelvis ordernummer.
Offert
Lämnad offert gäller 30 dagar från på offerten angivet datum
(offertdatum) om inte annat anges i offerten. Leverantören förbehåller sig
rätten att korrigera i offerten angivna priser med hänsyn till efter
offertdatum tillkomna skatter, andra offentliga pålagor och
valutaförändringar, vilkas uppkomst står utanför leverantörens kontroll och i
inte oväsentlig mån påverkar priset för det offererade godset. Detta gäller
oavsett om dessa kostnader inkluderas i offerten eller inte.
Order
Order skall lämnas skriftligt eller muntligt till leverantören. Bekräftelse på
lagd order sker genom skriftligt ordererkännande. Om något villkor i ordern
strider mot de allmänna försäljningsvillkoren måste detta villkor för att äga
giltighet mellan parterna skriftligen inlemmas i ett köpeavtal undertecknat
av bägge parterna.
Ändring av order skall ske skriftligen inom 8 dagar från på
ordererkännandet angivet datum. Kostnader föranledda av ändring av
order tillkommen efter ovan angivna tidsfrist debiteras beställaren enligt
följande: Kostnader för ändrad vara debiteras med 25 % av den ändrade
varans ordinarie försäljningsvärde. Kostnader för frakt och emballage
debiteras till 100 %.
Försäljningsvillkor
Prisuppgifter lämnade av leverantören avser priser enligt gällande prislista
om ej annat anges. Kostnader för skatter, övriga offentliga pålagor,
emballage, frakt och försäkring tillkommer om inte annat anges. Använt
emballage återtas ej av leverantören. Leveranören förbehåller sig rätten
att teckna transportförsäkring för gods som skall levereras till beställaren.
Transportförsäkringen debiteras beställaren.
Betalningsvillkor
Faktura med 30 dagars betalningstid där betalning skall vara leverantören
tillhanda senast 30 dagar från fakturadatum.
Betalningen erläggs i enlighet med närmare föreskrifter i offert eller
köpeavtal. Andra betalningsvillkor kan förekomma.
Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta med den räntesats
som vid tiden för avtalets ingående följer av Räntelagen (1975:635).
Leverantören förbehåller sig rätten att vid sändande av betalningspåminnelse och kravbrev med anledning av beställarens dröjsmål med
betalningen ta ut administrationsavgifter i enlighet med Lag (1981:739) om
ersättning för inkassokostnader m.m., och Förordning (1981:1057) om
ersättning för inkassokostnader m.m.
Transport och mottagande
Då leverantören ombesörjer transport skall beställaren utan dröjsmål
underrätta leverantören i de fall transporten inte kan genomföras på det
sätt som leverantören angett. Underlåter beställaren detta ansvarar denne
för att leverans medges på av leverantören angivet sätt.
Beställaren ansvarar för att erforderlig personal och hjälpmedel finns för
avlastningen av godset. Beställaren ansvarar för att kontroll av mottaget
gods sker vid mottagandet.
Levererat gods skall omgående på beställarens ansvar placeras i lämpligt
utrymme med normal rumstemperatur och normal luftfuktighet.
Caretaker Scandinavia AB har transportförsäkring och ansvarar till fullo för
allt gods till dess att beställaren har undertecknat frakthandlingen. Om
beställaren själv ombesörjer frakten, har beställaren det fulla ansvaret för
godset.
Intag/Montering
Maskiner och redskap levereras i huvudsak monterade. Leverantören
förbehåller sig rätten att leverera redskap omonterade om detta krävs av
transporttekniska eller andra skäl. Leverantören avgör när dessa skäl
föreligger.

Leverantören kan ej hållas ansvarig för dröjsmål med leverans om
dröjsmålet beror på omständigheter som leverantören ej kan råda över.
Exempel på sådana omständigheter är force majeure, strejk, blockad, lock
out eller sjukdom, samt felaktigheter i eller försening av underleverans.
Reklamation
Beställaren har rätt att åberopa att varan är felaktig om han inom nedan
angivna tidsfrist skriftligen lämnar leverantören meddelande om felet med
uppgift om vari felet består (reklamerar).
Fel skall reklameras inom åtta (8) dagar från dagen för mottaget gods.
Skador på godset som antas ha uppkommit vid transporten, samt övriga
felaktigheter i leveransen skall dessutom anmälas till transportören i
omedelbar anslutning till leveransen. Notering om skadans art skall skrivas in
på transportörens frakthandlingar.
Beställarens ytterligare rätt att åberopa fel i varan stadgas i
garantiklausulen nedan.
Garanti
Garanti 10 år för fabrikations- och materialfel på Nordic Gym® Produkter.
Garanti 3 år på produkter i Nordic Light- och You serien, UX Cross system
samt Nidroc. För UX Cross system avsedd för utomhusbruk gäller 3 års
garanti mot genomrostning och omfattar perforering (d.v.s hål rakt
igenom) till följd av material- eller tillverkningsfel. Respektive garanti
omfattar ej stoppning, klädsel, gummihandtag, bälten, linhjul, vajrar eller
andra förslitningsdelar, ej heller ersättning för transport och emballage av
godset, nedlagt arbete eller resor. Garantin omfattar ej hantlar,
skivstänger, vikter samt övriga tillbehörsartiklar.
För fabrikations- och materialfel på Nordic Aerobike®/XRbike® gäller 3 års
garanti på ram och 1 års garanti på övrigt. Garantin omfattar ej sadel,
gummihandtag, drivrem, bromsläder, pedalremmar, drickahållare samt
pedalkorgar.
För övriga produkter gäller respektive tillverkares eller leverantörers villkor.
Garantin innebär att leverantören har skyldighet att, vid uppkomst av
beställaren påtalat fel på godset, efter eget val avhjälpa felet eller företa
omleverans.
Fel som uppstått på grund av felaktig skötsel- eller hantering, eller genom
vanvård, felaktigt nyttjande eller ändring av vara, eller ej har installerats i
enlighet med Nordic Gyms instruktioner och monteringsanvisningar
omfattas inte av garantin.
För ianspråktagande av garantin skall beställaren inom åtta (8) dagar från
det felet upptäcktes eller bort upptäckas, skriftligen tillsammans med
bifogat foto meddela leverantören om felet med uppgift om vari felet
består.
Ansvar för personskada
I enlighet med Produktansvarslagen (1992:18).
Ägarförbehåll
Levererat gods är leverantörens egendom tills det är tillfullo betalt i enlighet
med parternas avtal. Leverantören har rätt att häva köpet på grund av
beställarens dröjsmål med betalningen även i de fall godset kommit i
beställarens besittning. Vid leverantörens återtagande av godset på grund
av beställarens dröjsmål med betalningen svarar beställaren för samtliga
kostnader uppkomna i samband med återtagandet.
Tills äganderätten övergått på beställaren äger denne inte rätt att
överlåta, pantsätta eller eljest upplåta godset i andra hand, eller att i övrigt
förfoga över godset på så sätt att dess egenskaper förändras eller att
leverantören inte fullt ut kan göra sin äganderätt gällande i förhållande till
tredje man.
Sortiment
Produkter och modeller som inte finns med i leverantörens prislista prissätts
på begäran. För beställningar av produkter eller modeller som inte ingår i
leverantörens standardsortiment gäller särskilda betalningsvillkor och
leveranstider. Önskas mindre ändringar av produkten, såsom justering av
träningsutrustnings höjd eller liknande, anges detta i ordern. Dessa
justeringar utförs mot särskild kostnad och kan komma att påverka
leveranstiden.
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra i sitt sortiment, samt företa
därmed sammanhängande prisförändringar utan föregående
meddelande till beställaren.

Intag och montering av beställda varor ombesörjes av beställaren. Skruv,
bult eller motsvarande för fast montering i tak, golv eller vägg ingår ej i
köpet. Beställaren kan avtala att intag och montering skall utföras av
leverantören.

Tvister
Tvist avseende giltighet, tolkning, eller tillämpning av detta avtal eller
avseende rättsförhållande härrörande från detta avtal skall avgöras av
allmän domstol med Gävle Tingsrätt som första instans.

Leverans
Leveranstiden anges i ordererkännandet.

Tvist angående leverantörens fordran i pengar avseende försålda varor må
dock efter leverantörens val avgöras av allmän domstol där beställaren
har säte.

