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1. DEFINITIONER
Med ”Säljare” menas PlusTech Sweden AB, org
nr 556505-6049, C/O Keeper AB, 10450 Stockholm.
Med ”Köpare” menas den som ingår köpeavtal
med Säljaren. Med ”Varan” menas den produkt,
utrustning eller tillbehör som är levererat enligt
avtal till Köparen från Säljaren Med ”Avtal”
menas avtalet mellan Köparen och Säljaren
rörande Varan- inklusive eventuella bilagor -
samt dessa Generella Sälj och leveransvillkor.

Med ”Parter” menas Köpare och Säljare
gemensamt, och var för sig benämnd ”Part”.

2. ANVÄNDANDE – FÖRÅLLANDE TILL
ÄGANDERÄTT

Dessa Generella Sälj och leveransvillkor får 
användas av Parternas avtal med mindre är 
särskilt skriftligt avtalat.  

Dessa Generella Sälj och leveransvillkor 
innehåller utdrag ur och tillägg från Lov om köp 

(Lov nr 27 av 1988). Vid ej överensstämmande 
eller avvikelser från Lov om köp, skall dessa 
Generella Sälj och leveransvillkor gälla. Lov om 
köp kapitel iv och v gäller inte för Avtalet. 

3. ERBJUDANDE OCH ACCEPT AV
ERBJUDANDE

Avtalet Mellan Parter anses vara ingått vid 
Köparens accept av Säljarens erbjudande eller 
vid Säljarens accept av Köparens erbjudande. 
Erbjudande och accept kan formaliseras 
skriftligt. Om Köparen är med i en budgivning, 

skall där inte annat är avtalat, Köparens bud 
vara bindande för Köparen i fjorton (14) dagar 
från och med budgivnings dag. Avtalet mellan 
Parterna är slutet i och med Säljarens skriftliga 
orderbekräftelse eller påbörjad leverans. 
Orderbekräftelsen är godkänd om inte Köparen 
omgående  har invändningar. 
4. KVALITET
Om inte annat är avtalat, har Köparen ansvaret
för att tekniska data, specifikationer och Varan
för övrigt i sin helhet överensstämmer med
hans behov. Är behovet klargjort för Säljaren,

är det Säljarens plikt att informera Köparen om
han är medveten om eller borde vara medveten
om att Varan inte uppfyller Köparens behov.

5. LEVERANS
Leverans anses skedd när Säljaren mottagit
varan och gjort den tillgänglig för Köparen eller
på annan avtalad plats. Från leveranstidpunkten
har Köparen ansvaret för Varan, vid exempelvis
vid stöld och liknande. Likaså, där det avtalas
att leveransadressen är annan än Köparens

egen, ansvarar Köparen för Varan redan från
den tidpunkt Varan levereras till denna adress,
inklusive vidare transport och försäkringar osv.

6. LEVERANSHINDER

Om det föreligger hinder som omöjliggör eller
väsentligt hindrar leverans av Varan och detta
inte kan skyllas på Säljaren skall leveransen
utsettes utan ansvar för Säljaren, följande
omständigheter skall exempelvis betraktas som
befrielsegrunder, där de hindrar avtalets
uppfyllande eller väsentligt försvårar
uppfyllandet: Arbetskonflikt och liknande
omständligheter, när Parter ej kan råda över
dem för exempel: brand, krig, mobilisering eller
oförutsedda militära inkallelser av tillsvidare

karaktär, rekvisition, beslag,
valutarestrektioner, upplopp eller uppror,
bristande transportmedel, allmän varubrist,
råvarubrist, extra ordinär pris stegring på
råvaror eller andra varor och tjänster som kan
påverka avtalets uppfyllande, inskränkningar i
tillförsel av bränsle, samt brister i leveranser
från underleverantörer eller försening av sådana
leveranser som påverkas av sådana
omständligheter som behandlats i denna punkt.

När hinder upphör skall Säljaren leverera Varan 

Där hinder förekommer längre än tre (3) 
månader kan varje Part häva Avtalet. Hävande 
av avtalet skall ske skriftligt till motparten och 
utan ansvar för täckning av kostnader, tapp och 
liknande. 

7. KÖPARENS BESIKTNING AV VARAN –
FEL OCH BRISTER – REKLAMATION

Köparen skall omedelbart vid leveransen 
undersöka om Varan har fel och brister som ej 
överensstämmer med den beställda Varan. Fel 

och brister skall omgående och skriftligt 
meddelas säljaren och specificeras med art och 
omfång av bristen för att vara giltig. Köparen är 
emellertid klar över och accepterar att: 

(i) Varan är presenterad för Köparen – jf 
också iii och v inunder;

(ii) Varan är begagnad, Avtalet gäller ett 
begagnat köp;

(iii) Köparen är informerad om och uppmanad 
att besikta varan före leverans, då helst 
med fackkunnig person;

(iv) Säljaren har ingen kunskap om maskinen 
och har enbart verkat som mellanhand 
mellan förra ägaren (leverantören) och 
Köparen i detta avtal;

(v) Köparen är informerad om och uppmanad 
att, helst med fackkunnig person, ställa 
relevanta frågor till Säljarens leverantör 
och be om all nödvändig information från 
honom;

(vi) Säljpriset är fast eller accepterat av 
säljarens juridiska ägare och leverantör 
och återspeglar i så fall fullt ut vad 
parterna anser är rätt värde för varan.
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Köparen är vid ingången av detta avtal erbjuden 
en särskild transportförsäkring. Eventuella 
transportskador skall därför omedelbart 
rapporteras till transportören och efter de 
rutiner som är föreskrivet i avtalet med 
transportören 

Om inte Köparen rapporterar transportskador 
enligt ovan, mister han sin rätt till att få 
anmärkning gällande. 

Köparen är medveten om och accepterar att han 

inte kan ställa krav gentemot Säljaren i större 
utsträckning än vad Säljaren kan göra mot sin 
leverantör. Där som det föreligger fel eller 
brister i anknytning till ovanstående och som är 
reklamerat i rätt tid, är Köparen väl medveten 
om att den endaste ersättning som kan utgå är 
att fel och brister rättas till där det finns ett 
liknande krav mellan Säljaren och leverantören. 
Köparen skall vid ett sådant tillfälle bära 
kostnader för transport till och från verkstad där 
fel och brister kan avhjälpas. Inklusive 
eventuella försäkringar för denna period.  

8. KÖPESUMMA OCH KOSTNADER
Köpesumman framgår av avtalet. Köpesumman
är exklusive mervärdesskatt (moms) och
exklusive övriga kostnader.

Där som kostnader för Säljaren ökar i 
förhållande till vad som står i avtalet eller som 
var överenskommet mellan Parterna vid 
avtalstidpunkten, kan Säljaren kräva 
kompensation för detta. Detta kan vara 

ändringar i transporkostnader och ändring i 
offentliga skatter, avgifter och böter. 
Kompensation kan inte krävas om ökning av 
kostnader understiger  5%. Köparen kan där 
kostnaderna blir lägre, kräva att få detta 
kompenserat av Säljaren.  

9. BETALNINGSVILLKOR
Vid ingång av avtal - alltså före leverans - skall
Köparen betala hela köpesumman till Säljarens
klientkonto. På tidpunkten för leverans överförs
hela köpesumman till leverantören med avdrag

för Säljarens provision och eventuell täckning av
avtalade utlägg m.m.

Där som detta accepteras av Säljaren, kan 
Köparen i stället vid avtalets ingång ge 
tillfredställande garanti för betalning. Garant 
skall lämnas i samband med avtalets 
upprättande och senast före leverans. Garanti 
skall lämnas om inte annat är avtalat, genom en 
bankgaranti från Köparens bank, 
försäkringsbolag eller annat kreditbolag. 
Betalningsgarantin skall lämnas direkt till 

Säljaren och skall inte vara begränsat med 
förbehåll om att kravet skall vara oomtvistat för 
att utbetalning skall kunna ske, bristande 
premiebetalning från Köparen el. dyl. Garantin 
skall godkännas av Säljaren. 

Köparens eventuella reklamation p.g.a fel och 

brister fritar ej Köparen att betala köpesumman 
eller kräva garanti. 

Köparen har inte rätt till att referera från 
tidigare kontrakt om kravet är omtvistat. 

Vid överskridande av betalningsfrist debiteras 
Köparen gällande dröjsmålsränta. 

10. IMPORT OCH TULL
Om inte annat är avtalat skall Köparen själv
förtulla och handha de eventuella regler och

dokument rörande import av Varan där den är
hämtad från annat land än Sverige samt vara
ansvarlig för alla kostnader som är knutet till
detta. Ansvaret gäller också att ge berörda
myndigheter all nödvändig information i
samband med import och förtullning av Varan.

Där Varan i import eller förtullnings ledet måste 
mellanlagras bäres kostnaden för detta av 
Köparen.  

11. ÄGANDERÄTT

Varan förblir Säljarens egendom tills Varan är
till fullo betald, inklusive eventuella räntor och
omkostnader. Köparen har vidare ej rätt att
pantsätta eller sälja varan vidare förrän Varan
är till fullo betald, inklusive räntor och
omkostnader.

12. FÖRSENING
Finner Säljaren eller Köparen att han inte kan
infria avtalad leveranstidpunkt respektive
mottagande av Varan, eller framstår

förseningen som möjlig, skall han utan
dröjsmål, ge den andra Parten information om
detta och samtidigt meddela möjlig tidpunkt för
leverans.

Köparen kan inte häva avtalet där Säljaren inte 
har rätt att häva avtalet med den leverantör där 
ordern är lagd. Användande av denna regel 
förutsätter att Köparen är skriftligt informerad 
om vart ordern är placerad. 

13. KÖPAREN MEDVERKAN

Köparen skall i varje steg i Säljs och
leveransprocessen bistå med all information och
ge upplysningar som krävs av Säljaren och
leverantören. Köparen skall vidare ansvara för
att mottaga Varan vid utsatt tid, samt eventuellt
sörja för mellanlagring där detta är nödvändigt.

14. AVBESTÄLLNING
Köparen har rätt att avbeställa Varan där det är
möjligt för Säljaren att avbeställa Varan
gentemot sin leverantör. Om Köparen
avbeställer Varan skall han betala all

omkostnader vid avbeställningen samt
ersättning för Säljarens tappade förtjänst och
andra dokumenterade förluster som drabbat
Säljaren.
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15. LEVERANTÖRENS SÄLJSVILLKOR
Skall andra villkor gälla utöver eller i stället för
dessa Generella Sälj och Leveransvillkor, skall
detta i så fall avtalas skriftligt.

16. TVISTER
Vid en eventuell tvist är Säljarens rättväsende
godkänt av Parterna.




