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Finja Bemix AB Allmänna försäljnings och leveransvillkor 

Om Finja Bemix ABs Allmänna försäljnings och leveransvillkor avviker mot bestämmelse i ABM 07 gäller Finja 

Bemix ABs Allmänna försäljnings och leveransvillkor. 

För leveranser gäller Leveransklausuler för byggbranschen, 2008. Om Finja Bemix ABs Allmänna försäljnings och 

leveransvillkor avviker mot bestämmelse i Leveransklausuler för byggbranschen, 2008 gäller Finja Bemix ABs 

Allmänna försäljnings och leveransvillkor. 

I övrigt gäller allmänna bestämmelser för inköp av byggmaterial ABM 07 om inget annat avtalats. 

1. Generellt 
1.1. I detta dokument betraktas Finja Bemix AB som Säljare och Kunden som Köpare. 

1.2. För alla köp så gäller de allmänna Finja Bemix AB Allmänna försäljnings och leveransvillkor om inget 

annat avtalats genom skriftligt avtal eller offert. 

 

2. Priser 

2.1. Priser debiteras enligt gällande prislista vid leveranstillfället om inte annat avtalats i offert eller 

avtalsform. 

2.2. Säljaren förbehåller sig rätten att utföra kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd, dels 

kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som 

avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan, dels kostnadsändring som beror på 

onormala prisförändringar avseende material som ingår i varan. Ändring av det avtalade priset skall 

dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar eller väsentligt påverkar hela kostnaden för 

varan. 

2.3. Om inte annat avtalats i offert eller i avtalsform görs en årlig prisjustering i april månad. 

 

3. Betalning 

3.1. Betalningsvillkor 30 dagar om inte annat avtalats i offert eller avtalsform, skulle betalning inte vara 

Finja Bemix AB tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum kommer dröjsmålsränta att debiteras enligt 

räntelagen. 

3.2. Finja Bemix AB förbehåller sig rätten att utföra kreditupplysning på alla kunder. 

3.3. Vid ej tillfredställande kreditvärdighet hos kund, förbehåller sig Finja Bemix AB rätten att kräva 

förskottsbetalning vid beställning. 

3.4. Köparen får inte överlåta samt ägna sig åt vidareförsäljning av beställning innan betalning är erlagd. 

 

4. Ordererkännande 

4.1. Ordererkännande skall omgående kontrolleras av köparen efter mottagandet samt återkopplas till 

säljaren om något inte stämmer. Ej återkopplat inom 24 timmar innebär godkännande. 

 

5. Leveranser  

5.1. För leveranser gäller Leveransklausuler för byggbranschen, 2008 i enlighet med principerna för LOK 

samt LLK. 

5.2. Ändringar och tillägg görs om transport inte är bokad/planerad eller order plockad. Vid annullering 

eller ändring av redan transportbokad order debiteras verklig merkostnad. 

5.3. Köparen skall upplysa säljarens personal om det föreligger lokala bestämmelser/förutsättningar på 

köparens lossningsplats. Dessa skall skickas med vid beställning. 

5.4. Leveranssätt anges vid orderläggning. 

5.5. Önskat leveransdatum skall meddelas av köparen vid beställning. 

5.6. Beställning skall läggas senast kl. 12:00 tre dagar innan önskat leveransdatum. 
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5.7. Godset levereras vardagar mellan 7:00-16:00 om inget annat anges. Förmiddag (7:00-12:00) eller 

eftermiddag (12:00-16:00) anges som önskemål, avvikelser kan förekomma. 

5.8. Vid beställning av beställningsvara skall order läggas kl 12:00 7 dagar innan önskat leveransdatum.  

5.9. En timmes lossning ingår, övrig tid debiteras enligt prislista. 

5.10. Godset lossas på anvisad plats av köparen. Godsansvar övergår till köparen efter lossning. 

5.11. Det åligger köparen att utföra en grundlig mottagningskontroll samt att godkänna att lasten är 

levererad på fullgott sätt genom signering av följesedel. Vid avvikelse skall detta noteras på följesedeln, 

kunden skall därefter kontakta ansvarig säljare i skriftligform via mejl. 

5.12. Om Köparen inte underrättar säljaren om eventuella felaktigheter med leverans inom 2 dagar från 

godsets mottagande anses leveransen vara godkänd utan rätt till eventuell ersättning. 

 

6. Ansvar vid felaktighet 

6.1. Säljaren är utan ansvar för uppkommen skada som kan härledas till felaktig användning av en produkt, 

oaktsamhet, felaktig förvaring, samt produkt som används i annan miljö än vad produkten är avsedd 

för. 

6.2. Säckar skall förvaras torrt och skall täckas vid nederbörd. 

6.3. Säljaren ansvarar inte för information så som teknisk rådgivning. Informationen som ges antingen i 

skrift eller muntligen skall ses som allmänna råd för val av produkt. Då säljaren inte har kontroll över 

arbetsförfarandet på arbetsplatsen kan denne inte ta ansvar för detta. 

 

7. Returer 
7.1. Vid en eventuell retur skall köparen skriftligen meddela säljaren inom 1 månad från leveranstillfället. 

7.2. Säljaren har ensidig rätt att besluta om rätten till retur av vara. 

7.3. Vid en eventuellt godkänd retur av vara, krediteras 60% av det fakturerade priset. Köparen står för 

frakten. 

7.4. Produkter som köparen har för avsikt att returnera skall vara i säljbart skick samt vara obrutna. 

7.5. Beställningsvaror tas ej i retur, om inte annat avtalats i offert eller avtalsform. 

 

8. Reklamationer 
8.1. Köparen skall omedelbart meddela säljaren i skrift om en eventuell reklamation.  

8.2. Den eventuella reklamationen skall noga dokumenteras med bilder samt en beskrivning av felet. 

8.3. Avvikelsen skall anmälas omedelbart efter att eventuellt fel har upptäckts. 

 

 

 

 

 

 


