Försäljnings- och leveransvillkor för Airmaster AB
1
Definitioner
1.1 Airmaster AB, Organisationsnr. 556681-7028 kallas fortsättningsvis AIRMASTER.
1.2 Köparen i anbudet kallas fortsättningsvis BESTÄLLAREN.
2
Utgångspunkt
2.1 Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller alla överenskommelser om AIRMASTERs försäljning och
leverans av produkter, reservdelar, och tjänster till affärskunder.
2.2 Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller såvida det inte frångås i skriftlig form av AIRMASTER.
2.3 BESTÄLLARENs inköpsvillkor eller liknande är, i förekommande fall, inte bindande för AIRMASTER.
2.4 AIRMASTER är ett kontraktstillverkande företag. AIRMASTER köper följaktligen endast in delar för att
genomföra de faktiska ordrarna.
3
Erbjudande
3.1 Alla erbjudanden gäller i 90 dagar från erbjudandedatumet.
3.2 Erbjudanden är föremål för ändrade valutakurser, tullavgifter och offentliga avgifter och andra
omständigheter utanför AIRMASTERs kontroll, om de förändras i förhållande till prisnivån på datumet
för erbjudandet. Vid sådana ändringar har AIRMASTER rätt att ändra erbjudande i enlighet med detta.
3.3 Leveranstiderna som anges i erbjudandet är endast vägledande. Bindande svar om leveransen kan
lämnas i samband med att avtalet ingås.
4
Ingående av avtal
4.1 Om det erbjudande som skickats kan godkännas, måste detta meddelas AIRMASTER. Erbjudanden
är endast slutgiltigt bindande för AIRMASTER, när det föreligger en skriftlig bekräftelse från
AIRMASTER.
4.2 Om BESTÄLLAREN avser att invända mot en orderbekräftelse, måste det göras omedelbart.
5
Ändringar av avtalet
5.1 Ändringar av orderbekräftelsen kan endast göras med AIRMASTERs skriftliga medgivande.
5.2 Att ändra en order efter en orderbekräftelse är endast möjligt i begränsad utsträckning. BESTÄLLAREN
kommer att få en reviderad orderbekräftelse med en reviderad leveranstid samt med en specifikation
av de direkta och indirekta kostnader som ändringen leder till.
5.3 AIRMASTER kan endast avstå krav för extra kostnader, avgifter osv. i skriftlig form.
6
Returnerade produkter
6.1 Levererade produkter tas inte i retur såvida det inte överenskommits i skriftlig form. Vid en
överenskommen retur görs det på BESTÄLLARENs kostnad och risk. Om den returnerade produkten är
oskadad, ersätts produktens nettopris till 60 procent.
6.2 För reservdelar som beställts felaktigt när en ersättningsprodukt beställs, beräknas returavgiften till 20
procent av produktpriset, men som lägst till 400 danska kronor. Returer gäller en oskadad produkt.
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7
Projekt
7.1 Om AIRMASTER ska leverera inom ramen för ett särskilt projekt, antas att BESTÄLLAREN anger i
skriftlig form vilka produkter och tjänster som förväntas levereras av AIRMASTER och att detta har
godkänts skriftligen av AIRMASTER.
7.2 När det gäller leveranstid, tas detta upp i punkt 3.3.
7.3 AIRMASTER tillhandahåller inte tjänster, rådgivning eller tillkommande tjänster utöver eller i samband
med vad som har överenskommits om produkten och tjänsten inte är angiven direkt i det skriftliga
avtalet.
7.4 I den utsträckning som det är nödvändigt ställer BESTÄLLAREN projekthandlingarna till förfogande för
AIRMASTER.
8
Leverans
8.1 Leverans sker fritt fabrik (ex works) enligt Incoterms 2010.
8.2 AIRMASTER kan efter skriftlig överenskommelse ordna med transport och försäkring av leveransen på
BESTÄLLARENs bekostnad och risk. Detta kommer vanligen att framgå vid erbjudandet. AIRMASTER
påtar sig i detta fall inte någon risk för förstörelse, skada, eller tillkommande kostnader, som beror på
händelser som inträffar efter avsändandet från AIRMASTERs affärslokaler.
9
Betalning
9.1 Betalningsvillkoren är netto kontant inom 20 dagar efter fakturadatumet. AIRMASTER har rätt att
kräva en ovillkorlig betalningsgaranti.
9.2 Vid försenad betalning förbehåller sig AIRMASTER rätten till dröjsmålsränta på det förfallna beloppet
enligt gällande lag.
9.3 Om BESTÄLLAREN ligger efter med betalningarna har AIRMASTER rätt att innehålla produkterna och
tjänsterna tills betalning görs. BESTÄLLAREN är skyldig att stå för kostnader som AIRMASTER får i
samband med detta, vilket även omfattar lagring av produkterna. Om BESTÄLLAREN önskar att
leveransen skjuts upp har AIRMASTER rätt att fakturera vid den ursprungligen överenskomna
leveranstidpunkten och att fakturera kostnader för lagring av produkterna. Kostnader för att lagra
produkterna uppgår vanligen till 0,80 procent av produktens nettopris per månad och täcker
utrymmeshyra och försäkring.
9.4 Om BESTÄLLAREN inte har betalat det förfallna beloppet i tid, har AIRMASTER i ett skriftligt
meddelande till BESTÄLLAREN rätt att säga upp avtalet och dessutom rätt till dröjsmålsränta, se punkt
9.2, att kräva kompensation från BESTÄLLAREN för den förlust som AIRMASTER lidit. Kompensationen
får inte överskrida den överenskomna köpesumman.
10 Äganderättsförbehåll
10.1 AIRMASTER behåller full äganderätt till leveransen fram till dess att full betalning har erlagts i den
utsträckning som ett sådant äganderättsförbehåll gäller enligt tillämplig lag.
11 Reklamation
11.1 BESTÄLLAREN ska omedelbart efter mottagandet och innan de levererade produkterna tas i bruk,
genomföra en sedvanlig mottagningskontroll. BESTÄLLARENs klagomål på felaktigheter anses endast
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vara berättigade om de görs skriftligen omedelbart och senast åtta dagar efter leverans och med en
tydlig beskrivning av felet. Om så inte är fallet kan något krav inte riktas mot AIRMASTER.
11.2 Om det inte föreligger något fel som AIRMASTER är ansvarigt för, har AIRMASTER rätt till
kompensation för onödigt arbete och onödiga kostnader som klagomålet lett till.
11.3 Om BESTÄLLAREN anser att produkterna/tjänsterna är felaktiga eller skadade vid överlämnandet till
transportföretaget ska BESTÄLLAREN omedelbart till AIRMASTER överlämna en reklamation med
utförlig specifikation av och dokumentation över klagomålet. Vid eventuella transportskador ska
BESTÄLLAREN göra upp detta direkt med transportören.
12 Fel
12.1 Vid fel som AIRMASTER är ansvarigt för, har AIRMASTER inom rimlig tid rätt att avhjälpa detta genom
reparation, byte eller ersättning av de felaktiga delarna.
12.2 Om inte AIRMASTER avhjälper felet enligt punkt 12.1 kan BESTÄLLAREN skriftligen fastställa en slutlig
tidsgräns på minst 30 dagar. Om felet avhjälps inom tidsgränsen har BESTÄLLAREN inte någon rätt till
annan kompensation för avtalsbrottet.
12.3 Om felet inte avhjälps eller om det inte sker någon omleverans, har BESTÄLLAREN, enligt de allmänna
bestämmelserna i dansk lag och enligt dessa villkor, rätt att säga upp avtalet för de felaktiga delarna i
leveransen och rätt att kräva kompensation med de begränsningar som för övrigt gäller enligt detta
försäljnings- och leveransavtal.
12.4 AIRMASTERs ansvar omfattar inte felaktigheter som beror på orsaker som inträffat efter att risken
övergått till BESTÄLLAREN.
12.5 AIRMASTERs ansvar omfattar till exempel inte felaktigheter som beror på bristande underhåll enligt
bestämmelserna, inkorrekt montering som gjorts av BESTÄLLAREN, ändringar som gjorts utan
AIRMASTERs skriftliga samtycke eller reparationer som BESTÄLLAREN har utfört på ett felaktigt sätt.
Slutligen omfattar inte ansvarsskyldigheten normalt slitage och värdeminskning. Om BESTÄLLAREN
inte har påtalat felaktigheten inom 24 månader efter leveransdatumet, kan den inte göras gällande
därefter.
12.6 AIRMASTER kan inte ansvara för avbrott i BESTÄLLARENs affärsverksamhet, förlorade vinster eller
andra indirekta förluster för BESTÄLLAREN som ett resultat av felaktigheter på de produkter/tjänster
som levererats/tillhandahållits, såvida det inte godkänts i skriftlig form av AIRMASTER.
12.7 AIRMASTER kan maximalt bli ersättningsskyldigt på grund av felaktigheter till ett belopp på
motsvarande 10 procent av den överenskomna köpesumman och som täcker den del av leveransen
som på grund av förseningen inte kan tas i bruk som planerat.
13 Återställande, avhjälpande och reparation
13.1 Vid återställande av skada eller reparation är BESTÄLLAREN skyldig att transportera varorna till
leveransstället på egen bekostnad och risk, såvida inte något annat har avtalats skriftligen. Efter
avhjälpande eller reparation sker leveransen fritt fabrik (ex works) enligt Incoterms 2010.
13.2 Återställande, avhjälpande eller reparation sker endast efter en överenskommelse i förväg med
AIRMASTER.
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14 Försenad leverans
14.1 Om en försening har inträffat och BESTÄLLAREN vill påtala detta, ska BESTÄLLAREN omedelbart
meddela AIRMASTER detta skriftligen.
14.2 Om leveransen inte görs inom ramen för den avtalade tidpunkten, har BESTÄLLAREN endast rätt,
genom att skriftligen meddela AIRMASTER, att kräva leverans och fastställa en rimlig, slutlig tidsfrist
och sålunda ange att BESTÄLLAREN avser att säga upp avtalet om leveransen inte äger rum inom
denna fastställda tidsgräns. Om leveransen inte äger rum inom den fastställda tidsgränsen, har
BESTÄLLAREN rätt, efter ett skriftligt meddelande till AIRMASTER, att säga upp avtalet med avseende
på den försenade delen av leveransen.
14.3 AIRMASTER kan inte ansvara för avbrott i BESTÄLLARENs affärsverksamhet, förlorade vinster eller
andra indirekta förluster för BERSTÄLLAREN som ett resultat av försenade leveranser, såvida det inte
godkänts i skriftlig form av AIRMASTER.
14.4 AIRMASTER kan som mest bli ersättningsskyldigt på grund av försening efter att ha mottagit ett
skriftligt klagomål och fram tills dess att leveransen görs, men maximalt till ett överenskommet vite
som uppgår till 0,5 procent för varje hel veckas fördröjning, beräknat på den del av den överenskomna
köpesumman som omfattar den del av leveransen som på grund av förseningen inte kan tas i bruk
enligt planering. Det överenskomna vitet kan inte överstiga 7,5 procent av denna beräkningsgrund.
Dessutom kan det överenskomna vitet inte överstiga de dokumenterade direkta kostnaderna för
förseningen.
14.5 Om en försenad leverans beror på en omständighet som enligt punkt 19 utgör ansvarsfrihetsgrund,
eller beror på BESTÄLLARENs åtgärd eller underlåtenhet, förlängs leveranstiden i den omfattning som
enligt omständigheterna förefaller rimlig.
14.6 Om leveransförseningen beror på BESTÄLLARENs omständigheter, måste BESTÄLLAREN inte desto
mindre betala köpesumman punktligt. AIRMASTER kommer att lagra produkterna på BESTÄLLARENs
kostnad och risk.
15 Ansvarsbegränsning
15.1 Om den erbjudna lösningen påverkar egendomens stabilitet, däribland bärande stommar osv. påtar
sig inte AIRMASTER något ansvar. Vid tveksamheter uppmanas BESTÄLLAREN att granska projektet av
sin egen byggnationsexpert.
15.2 AIRMASTER garanterar inte att den avsända beställningen följer lagkraven för luftväxling osv. för den
aktuella fastigheten.
15.3 Några krav kan mot AIRMASTER utöver det som angivits i detta försäljnings- och leveransavtal kan inte
hävdas.
16 Produktansvar
16.1 AIRMASTERs produktansvar begränsas till att vid olika tillfällen maximalt omfatta AIRMASTERs vid var
tid gällande produktansvarsförsäkring. AIRMASTERs ansvar omfattar maximalt försäkringstäckningen.
16.2 AIRMASTER har endast ett produktansvar enligt de tvingande bestämmelserna i den danska
produktansvarslagen.
16.3 Följaktligen kan inga krav resas mot AIRMASTER på grund av produktansvaret i rättspraxis. Inte heller
kan AIRMASTER hållas ansvarigt för avbrott i BESTÄLLARENs affärsverksamhet, förlorade vinster eller
andra indirekta förluster.
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16.4 BESTÄLLAREN kan inte heller hävda återkrav mot AIRMASTER, om BESTÄLLAREN får krav på sig från
sina andra avtalsparter på grund av ett i lag eller inte i lag föreskrivet produktansvar.
16.5 Om AIRMASTER skulle hållas direkt ansvarigt visavi tredje man, måste BESTÄLLAREN ersätta
AIRMASTER i samma omfattning i samma utsträckning som AIRMASTERs ansvar är begränsat i denna
bestämmelse.
17 Lagval
17.1 Ett avtal mellan AIRMASTER och BESTÄLLAREN är underställt dansk lag, på så sätt att regler för lagval,
som kan leda till tillämpningen av en annan jurisdiktion är undantagna.
18 Tvister
18.1 Varje tvist eller skiljaktighet, som kan uppstå i samband med detta avtal, ska lösas genom medling hos
Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) och ska äga rum enligt tillämpliga ”Regler for
behandling av mål vid Mediationsinstituttet”. När en tvist, enligt en eller båda parter, har uppstått
mellan parterna, har varje part rätt att lämna in en ansökan till Mediationsinstituttet om att inleda
medling. Medlingen innebär inte ett avstående från att använda sådana åtgärder som anhållan och
föreläggande och hindrar inte en part att därefter inleda skiljedomsförhandlingar enligt vad som anges
nedan.
18.2 Om en eventuell tvist mellan AIRMASTER och BESTÄLLAREN inte kan lösas med medling se punkt 18.1,
ska varje tvist, som uppstår i samband med detta avtal, inklusive tvister som rör avtalets befintlighet
eller giltighet, avgöras genom skiljedom i ett skiljedomsförfarande hos det danska skiljedomsinstitutet
och dess antagna bestämmelser, vilka gäller när skiljedomsförfarandet inleds.
18.3 Skiljedomstolen måste utgöras av Viborgs domsaga, Danmark.
19 Force Majeure
19.1 AIRMASTER är inte ansvarig för om avtalet inte följs om det beror på force majeure.
19.2 Exempel på force majeure är naturkatastrofer, krig, upplopp, strejk, lockout, bristande leveranser från
underleverantörer, import- och exportförbud, valutarestriktioner, Inbrott, brand eller annan händelse,
som AIRMASTER inte kan påverka.
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