
 
 
 
 

 
 

Allmänna leveransvillkor 
 

 
Priser 
Samtliga priser är exklusive moms och andra 
avgifter. Alla leveranser sker till gällande 
listpriser. 
 
Pristillägg 
Vid valutaändringar samt ändringar i priser på 
stål och ädelmetall, förbehåller vi oss rätten till 
att utan föregående meddelande ändra priset. 
Priserna är baserade på en valutakurs 
SEK/EUR = 10,50. Priset justeras på 
orderdagen med 80% av förändringen på 
genomsnittet av de fem senaste dagarna. 
 
Betalningsvillkor 
30 dagar netto från fakturadatum. 
Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta 
enligt Riksbankens officiella diskonto +9%. 
 
Leveransvillkor 
För leveranserna gäller Ex Works, Wuppertal, 
Tyskland. 
Teknikföretagens ”Allmänna 
Leveransbestämmelser”, NL17, tillämpas när 
annat ej anges. 
För leverans av tjänster tillämpas 
Teknikföretagens ”Allmänna bestämmelser för 
konsultuppdrag på löpande räkning”, NKL 07, 
alternativt ”Allmänna bestämmelser för 
konsultuppdrag till fast pris”, NKF 07. 
 
Transporter 
Vi förbehåller oss rätten att välja transportsätt. 
Vid önskemål om eget transportsätt uttages 
tilläggsavgift. 
För skador under transport ansvaras icke. Alla 
transporter sker på köparens risk. 
Emballage debiteras till kostpris. 
Vid order understigande 1000:- uttages ett 
småordertillägg. 

Annullering 
Vid annullering av order innan leverans skett, 
uttages en annulleringskostnad för ej 
lagerförda artiklar på minst 15% av 
ordervärdet. 
För specialtillverkad material är 
annulleringskostnaden 100%. 
 
Returbestämmelser 
1. Endast sådana returer, för vilka vi kan 

ställas till ansvar – t.ex. felexpediering eller 
fabrikationsfel – godkännes utan kostnader 
för köparen.  

2. Övriga returer måste godkännas av oss 
varvid vårt order- eller fakturanummer skall 
uppges. Godkända returer skall vara 
oanvända, felfria och alltid återsändas i 
originalförpackning samt inte vara äldre än 
60 dagar från leveransdatum. Med hänsyn 
till uppackningskostnader, kontroll och 
eventuella justeringsarbeten kommer 
returavdraget aldrig att understiga 1.000 kr 
eller 30% av priset. Retur för komponenter 
understigande 1.000 kr tages ej i retur. 

3. Innan retur av gods skall ett returnummer 
erhållas som skall användas vid 
korrespondens. Med returgodset bifogas 
följesedel med returnummer. Detta är ett 
villkor för att returen skall kunna behandlas 
av oss. 

4. Returer, som ej är försedda med vårt 
returnummer, sändes med obetald frakt 
åter till avsändaren. 

5. Returer av ej lagerförd eller specialtillverkad 
materiel, som inte ingår under punkt 1, 
godkännes ej. 
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