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KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, 
 UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

Villkor/Garanti
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7. ÄGANDERÄTT: Varorna som sålts enligt dessa villkor tillhör 
säljaren tills fullständig betalning erhållits. Om köparen inte 
tar emot leveransen av varorna av något skäl, förbehåller sig 
säljaren rätten att förvara varorna i ett lagerhus, som denne 
själv valt ut, på köparens egen risk och bekostnad.

8. LEVERANS: Leveranstiden som anges i offerten ges endast 
i informationssyfte. Om säljaren överskrider leveranstiden 
ger det inte köparen någon rätt till ersättning eller avvisande 
av varorna, såvida inte säljaren gett sitt samtycke till det via 
rekommenderad post. Säljaren skall emellertid på ett rimligt sätt 
anstränga sig för att leverera varorna enligt villkoren som anges 
i bekräftelsen på beställningen. Säljaren har inget ansvar som 
en följd av försenade leveranser eller utebliven leverans som 
orsakats av omständigheter utanför dennes kontroll, inklusive, 
men ej begränsat till, force majeure, eldsvåda, översvämning, 
krig, regeringsåtgärder, strejker, oförmåga att tillhandahålla 
råmaterial eller försenade transporter. Kvantiteter som påverkats 
av sådana omständigheter kan uteslutas från avtalet, utan 
ansvar. I övrigt påverkas avtalet däremot inte.

9. Beställningar som har godkänts kan inte annulleras utan 
vårt skriftliga samtycke. Inget material kan tas tillbaka utan 
vårt skriftliga samtycke. Beställningar av icke standardmaterial 
(dvs. som inte kan annulleras/returneras) kan inte annulleras. 
Victaulic kommer inte heller att godkänna retur av sådant 
material mot ersättning. Victaulic förbehåller sig rätten att ändra 
benämningen av produkter från standard till icke standard och 
vice versa. Detta kan utföras när som helst utan meddelande 
och utan förpliktelse. Detta kan utföras när som helst utan 
meddelande och utan förpliktelse. Kontakta Victaulic för 
ytterligare information.

10. RETURNERAT MATERIAL: Inga returer av levererade varor 
godkänns såvida inte säljaren på förhand informerats skriftligen 
om orsaken till returen och fått möjlighet att granska den defekt 
eller det fel som påstås förekomma och gett sitt samtycke till 
dess förekomst. Om säljaren gett sitt skriftliga samtycke till 
returen av varan av någon annan orsak än att varan är defekt 
eller felaktig, förbehåller sig säljaren rätten att ta ut en avgift för 
transport och efterlagning och, dessutom, en hanteringskostnad 
som är lika med trettio procent (30 %) av fakturapriset som 
avser varorna som därmed returnerats.

1. GODKÄNNANDE: Inget avtal godkänns såvida säljaren 
inte godkänner det skriftligen. Muntliga beställningar såväl 
som avvikelser från våra allmänna försäljningsvillkor godkänns 
inte, såvida de inte godkänts skriftligen. Säljarens leverans 
består endast av de varor, dokument och tjänster som anges 
i offerten. Köparens godkännande av offerten inkluderar även 
dennes godkännande av säljarens allmänna försäljningsvillkor, 
och villkoren i detta dokument ersätter eventuella villkor från 
köparens sida som strider mot dessa.

2. GILTIGHET: Såvida inget annat anges gäller säljarens offert 
i 30 dagar. När denna period har löpt ut måste offerten och 
villkoren först bekräftas.

3. LEVERANSVILLKOR: FRITT FABRIK. Såvida inget annat 
anges i beställningsbekräftelsen, skall köparen betala de 
skatter, avgifter och kostnader som är betalbara vid eller efter 
leveransen, med avseende på varorna.

4. MINSTA BESTÄLLNINGSVÄRDE: Det minsta 
nettobeställningsvärdet (endast produktens värde -  
exklusive moms) är 100 EUR/USD/GBP (7 000 INR).

50 EUR/USD/GBP (3500 INR) kommer att läggas till beställningar 
under det minsta beställningsvärdet. Detta belopp kommer att 
läggas till som en administrationsavgift på beställningsbekräftelsen/
fakturan.

5. RISK FÖR FÖRLUST OCH SKADA: Såvida inget annat 
anges i beställningsbekräftelsen utförs leveransen fritt fabrik från 
logistikcentret, såsom anges längst ner på beställningsbekräftelsen, 
vid den tidpunkt då risken för förlust överförs till köparen. Vid 
skriftlig begäran från köparen kommer säljaren, utan något ansvar, 
att arrangera försäkring av leveransen mot förlust eller skada under 
transporten, men i köparens namn och på dennes bekostnad.

6. BETALNING: Såvida inget annat anges på fakturan skall alla 
betalningar göras i euro till säljarens bankkonto. Såvida inget 
annat anges skriftligen, är betalningsvillkoren 30 dagar netto 
från fakturadatumet. Utebliven betalning, enligt de angivna 
betalningsvillkoren, leder automatiskt och utan föregående 
meddelande, till att dröjsmålsränta på 2 % (två procent)  
läggs till per månad på de obetalda beloppen.

1.0 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
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Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet
Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss 
slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer samt Victaulics 
instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta dokument, eller 
i några muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses 
att ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon som helst bestämmelse i Victaulic Company 
standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här frigivningsklausulen.

Immateriella rättigheter
Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, 
produkt, tjänst eller design anses, eller ska ställas upp för att bevilja en licens under vilken 
som helst patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess 
dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation 
för användningen av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot vilken som 
helst patent eller immateriell rättighet. Termerna ”Patenterad” eller ”Patentansökan under 
behandling” gäller design- eller användningspatent eller patenttillämpningar för artiklar  
och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

Anmärkning
Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter 
som ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. 
Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer,  
former och standardutrustningar utan en underrättelse och förpliktelser.

Installation
Hänvisning ska alltid ges till Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner för 
produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och 
ger en komplett information om installation och montering och finns tillgänglig i PDF-format 
på vår hemsida på www.victaulic.com.

Garanti
Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Varumärken
Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken 
tillhörande Victaulic Company, och/eller filialer i USA och/eller andra länder.
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1.0 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR (Fortsättning)

11. PRODUKTÄNDRING: Rätten att göra ändringar i design 
eller material vid behov, utan föregående meddelande, 
förbehålls. 

12. RITNINGAR: Ritningar och tekniska data som inkluderas  
i säljarens offert tillhandahålls endast i informationssyfte.  
De är inte bindande för konstruktion såvida de inte är certifierade. 
Alla sådana dokument som vidarebefordras till köparen tillhör 
säljaren. De får inte vidarebefordras till tredje parter, kopieras  
eller användas tillsammans med detta avtal.

13. INSPEKTION: Köparens inspektörer eller expeditörer 
mottas endast efter avtalad tid med säljarens kundtjänst. Enligt 
säljarens policy är inte dess säljare inblandade i expedieringen. 
Om inspektion krävs kommer varorna att faktureras två veckor 
efter vårt meddelande ”varor redo för inspektion”, och vår 
faktura är betalbar enligt villkoren som nämns ovan, från 
fakturadatumet.

14. VAL AV LAG OCH DOMSTOL: Giltigheten, efterlevnaden 
och ikraftträdandet av dessa villkor skall styras av belgisk lag, 
inklusive de enhetliga bestämmelserna för internationella köp 
(Uniform Laws on International Sale of Goods) som ratificerats 
av Belgien. Eventuella rättstvister i samband med dessa villkor 
avgörs i den domstol som är knuten till huvudkontoret för 
säljarens företag. Oaktat det som föregående nämnts, kan 
säljaren efter eget val vidta rättsliga åtgärder mot köparen och 
ställa denne inför domstol, på den plats där huvudkontoret för 
köparens företag är förlagt

15. ANSPRÅK: Uteblivet skriftligt meddelande om anspråk  
tio (10) dagar från mottagandedatumet utgör en friskrivning 
från köparens rätt att göra anspråk på varorna i fråga.

2.0 GARANTI

Vi garanterar att alla produkter inte har några fel på material 
och arbetet under normala funktions- och servicevillkor.  
Vår förpliktelse under denna garanti begränsas till att vi valfritt 
reparerar eller ersätter vilken som helst produkt på vår fabrik 
som skall inom ett år efter leverans till den originale inköparen 
sändas tillbaka med förbetalda transportutgifter och som till  
vår tillfredsställelse skall påvisa ett fel efter en undersökning.

DEN HÄR GARANTIN HAR UTTRYCKLIGEN GJORTS 
ISTÄLLET FÖR ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKLIG ELLER 
IMPLICIT, INKLUSIVE NÅGON IMPLICIT GARANTI FÖR 
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT 
SYFTE. KÖPARENS ENDA OCH EXKLUSIVA ERSÄTTNING ÄR 
EN REPARATION ELLER BYTE AV FELAKTIGA PRODUKTER 
ENLIGT ANVISNINGARNA HÄRI. KÖPAREN SAMTYCKER 
TILL ATT INGEN ANNAN ERSÄTTNING (INKLUSIVE MEN 
INTE BEGRÄNSAT TILL, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR 
FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV FÖRSÄLJNINGAR, 
SKADOR PÅ PERSONER ELLER EGENDOMAR ELLER ANDRA 
TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER) KOMMER ATT 
BETALAS.

Victaulic kan inte hållas ansvarigt och ger inte någon annan 
person rätt att ta på sig ansvaret för dess räkning i samband 
med försäljningen av produkter.

Denna garanti gäller inte för produkter som har utsatts för 
missbruk, försumlighet eller olycka, och som har reparerats 
eller ändrats på något sätt utanför en Victaulic-fabrik eller 
som har använts på ett sätt som strider mot Victaulic-
anvisningar eller -rekommendationer. Victaulic kan inte hållas 
ansvarigt för designfel på grund av felaktig eller ofullständig 
information från köparens eller dess representanters sida.

Produkter som köpts av Victaulic och som återsålts kommer  
att ha tillverkarens garanti för originalutrustningen förlängd  
till Victaulics kunder.

DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE

10 DECEMBER 2015
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