
Leverans-och betalningsvillkor 
HALL&GEEN AB 2011- tillsvidare

1. Dessa bestämmelser gäller såvida inte köpare och 
säljare kommit överens om annat.

2. Skriftliga offerter är bindande för säljare under 
trettio(30)dagar från offert datum.

3. Leverans sker från Hall&Geen “Fritt vårt lager” till 
kundens angivna leveransadress om inget annat 
avtalats. 
Säljaren förbehåller sig rätt att välja lämpligast trans-
portsätt.

4. All transport sker på köparens risk.
På särskild begäran utförs separat transport-
försäkring av gods, och då köparen debiteras för 
tillkommande försäkrings-kostnader. Vid skada eller 
brist i godset till följd av transporten skall köparen 
anmäla skadan till ansvarigt fraktbolag.

5. Reklamationer prövas endast om det meddelas 
skriftligen till Hall&Geen inom 4 dagar från leverans-
tillfället samt att reklamerade varor samtidigt  
returneras till oss fraktfritt. Om det vid prövning 
framgår att fabrikationsfel finns lämnas efter  
säljarens val ersättning i varor eller genom  
kreditering. 
    Säljarens ansvar för fel och brister är begränsat 
till vad i denna punkt nämnts. Köparen äger således 
till följd av fel inte kräva ersättning eller framställa 
andra anspråk mot säljaren än vad ovan framgår.
    Under förutsättning att säljaren godkänt retur av 
kuranta varor krediteras köparen fakturabeloppet 
med avdrag av minst 20 % för hanteringskostnader.
    Retur av inkuranta varor godkänns inte.  
Vid returnering av varor skall köparen alltid uppge 
aktuella följesedels/faktura nr ,samt datum.

6. Betalning sker mot faktura eller annan överen-
skommelse, dock senast trettio (30) dagar efter 
fakturadatum. Vid betalning efter förfallodatum 
debiteras köpare dröjsmålsränta efter en räntesats 
uppgående till 22% enheter. 
    

Säljaren förbehåller sig rätt att fodra säkerhet för 
likvidens fullgörande och sådan säkerhet kan påfördas 
även efter det att beställningen accepteras.

7. Om säljaren genom hos honom eller hans leverantör 
uppkommen arbetsinställelse såsom strejk eller lockout 
eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat 
hinder, vartill säljaren ej varit vållande, förhindras full-
göra sin leverans enligt åtagande berättigar detta icke 
köparen skadestånd.

8. Alla priser i trycksaker, cirkulär och offerter gäller 
exklusive moms eller annan liknande skatt som kan 
komma att ersätta moms. 
    Vid ändringar av valutakurser, tullkostnader, miljölav-
gifter eller andra offentliga avgifter äger Hall&Geen rätt 
att justera priserna utan vidare information.

9. Order utan föreliggande skriftlig offert eller annat 
avtal noteras till leveransdagens priser enligt gällande 
prislista. Säljaren förbehåller sig rätt att omedelbart 
tillämpa förändringar i priser, rabatter och försäljnings-
villkor utan att på förhand meddela om det. 
    Vad som vid en prisjustering återstår att leverera på 
avtal eller beställning levereras på basis av nya förän-
drade priser, rabatter, betalning eller leveransvillkor, 
om inte rest kvantiteten annulleras av köparen inom tio 
(10) dagar efter avisering.

10. Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade 
bestämmelser samt tvister rörande där i omförmälda 
och därav härflytande rättsförhållande med vad därmed 
äger samband får ej dragas under domstols prövning 
utan skall slitas genom skiljemän enligt svensk lag, dock 
att säljaren för indrivning av fordran på köpeskilling äger 
rätt att anlita allmän domstol.
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