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ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 
MAGRAB KROSSPRODUKTER AB  

Dessa allmänna villkor gäller för Magrab 
Krossprodukter AB:s (”Säljaren”) 
leveranser till dess kunder. Den eller de 
produkter som Säljaren ska leverera 
benämns nedan ”Produkten” och det 
överenskomna priset som ska erläggas 
benämnas nedan ”Avtalat Pris”. 

Leverans och leveransförsening 

1. Leveransvillkor 
Leverans ska ske enligt överenskommelse. 

2. Befrielse från ansvar för 
leveransförsening (force majeure) 
Följande omständigheter utgör 
befrielsegrunder. Krig, mobilisering eller 
militärinkallelse av motsvarande 
omfattning, terrorism, sabotage, generell 
eller lokal arbetskonflikt, eldsvåda, 
pandemi, översvämning, naturkatastrof, 
rekvisition, beslag, myndighetsbeslut, 
handels-, betalnings- eller valutarestriktion, 
uppror och upplopp, epidemi, knapphet på 
transportmedel, allmän varuknapphet, 
inskränkning i tillförseln av el, drivkraft 
eller data- och tele-kommunikationer samt 
andra liknande händelser samt varje annan 
omständighet som Säljaren inte kan råda 
över. Försening av leveranser från Säljarens 
kontraktsmedhjälpare som orsakas av sådan 
befrielsegrund samt varje annan 
omständighet som Säljarens 
kontraktsmedhjälpare inte kan råda över 
utgör också befrielsegrund. Ovan nämnda 
omständigheter utgör befrielsegrunder 
endast om Säljaren inte skäligen borde ha 
förutsett deras inverkan på avtalets 
fullgörande när avtalet ingicks. 

Om det föreligger en befrielsegrund 
förlängs leveranstiden med så lång tid som 
med hänsyn till omständigheterna är 
skäligt. Säljaren har rätt till förlängning av 
leveranstiden även om orsaken till 
förseningen uppkommit efter utgången av 
den ursprungligen avtalade leveranstiden. 

 

 

 

Vardera part har rätt att häva avtalet om 
avtalets fullgörande försenas på grund av en 
befrielsegrund under mer än sex månader. 

Betalning och betalningsförsening 

3. Tid för betalning 
Om inte annat avtalats ska köparen erlägga 
betalning senast 30 dagar efter avtalets 
ingående. 

4. Dröjsmålsränta 
Om köparen är i betalningsdröjsmål, har 
Säljaren rätt till dröjsmålsränta på det 
förfallna beloppet från förfallodagen med 
den räntesats som gäller enligt räntelagen. 
Utöver dröjsmålsränta har Säljaren har rätt 
till skadestånd för all förlust. 

5. Innehållande 
Oavsett orsaken till att köparen inte betalar 
i tid, har Säljaren rätt att innehålla sin 
prestation. 

6. Hävning på grund av 
betalningsdröjsmål och 
hävningsskadestånd 
Säljaren får häva avtalet om köparen inte 
betalat tre månader efter förfallodagen eller 
om det står klart att köparen inte kommer 
att kunna betala. Vid hävning på grund av 
köparens betalningsdröjsmål har Säljaren 
rätt till skadestånd för all förlust utöver 
dröjsmålsräntan. 

7. Återtagandeförbehåll 
Säljaren är ägare till Produkten till dess den 
blivit fullt betald. Säljaren har rätt att återta 
Produkten i samband med en hävning. 

8. Köparens mottagningsskyldighet 
Köparen är skyldig att ta emot Produkten på 
avtalad dag. Om köparen inte tar emot 
Produkten på avtalad dag, ska köparen ändå 
betala som om leverans skett. Säljaren ska 
säkerställa att Produkten lagras på köparens 
risk och bekostnad. Säljaren har rätt att 
häva avtalet om köparen dröjer oskäligt 
länge med att ta emot Produkten. 



Sida 2 av 3 
 

 

Produktens kvalitet och Säljarens 
felansvar 

9. Felansvar 
Produkten ska ha egenskaper och vara av en 
kvalitet som följer av avtalet. Säljaren 
ansvarar inte i övrigt för Produktens 
egenskaper. Säljaren ansvarar inte heller för 
fel eller skada som orsakats av köparen, 
t.ex. bristfälligt underhåll eller oriktig 
hantering. Säljaren ansvarar vidare inte för 
följdskador som Produkten, eller 
användande av Produkten, kan orsaka. 

10. Ansvarstid 
Säljaren ansvarar endast för fel som förelåg 
vid tiden för leveransen och som visar sig 
inom ett år från leveransdagen. För delar 
som Säljaren bytt ut eller reparerat gäller 
samma ansvarstid om ett år från den 
ursprungliga Produktens leveransdag. 

11. Köparens reklamation 
Köparen ska reklamera fel till Säljaren utan 
oskäligt uppehåll, dock senast inom två 
veckor, från det att felet har visat sig eller 
från det att köparen borde ha upptäckt felet. 
Reklamationen ska innehålla en beskrivning 
av felet. Köparen förlorar rätten att göra 
felet gällande om köparen reklamerar för 
sent. 

12. Ogrundad reklamation 
Köparen är skyldig att ersätta Säljaren för 
arbete och kostnader om köparen 
reklamerat en Produkt och det senare visar 
sig att det inte föreligger fel som Säljaren 
ansvarar för. 

13. Säljarens avhjälpande av fel 
Säljaren har rätt och skyldighet att avhjälpa 
fel. Säljaren har rätt att avgöra om 
avhjälpande ska ske genom reparation eller 
genom att byta ut Produkten (omleverans). 
Säljaren ska avhjälpa felet skyndsamt på 
den plats där Produkten befinner sig. 
Säljaren ska stå för kostnaderna för 
avhjälpandet, inklusive kostnaderna för 
felsökning och transport. Köparen ska stå 
för de extra kostnader som uppkommer på 
grund av att Produkten befinner sig på 

annan plats än Leveransstället. Köparen 
ansvarar för arbete och kostnader som 
orsakas av att avhjälpandet medför ingrepp 
i annat än Produkten. 

Säljaren är inte skyldig att avhjälpa fel om 
det skulle vara oskäligt betungande, särskilt 
med hänsyn till avhjälpningskostnaderna i 
förhållande till felets betydelse och/eller 
Produktens värde. I sådant fall är köparen 
hänvisad till att häva och/eller kräva 
skadestånd för förlust enligt vad som följer 
nedan. 

14. Påföljder vid Säljarens bristande 
avhjälpande 
Om Säljaren bryter mot sin skyldighet att 
avhjälpa fel och inte följer köparens 
begäran att avhjälpa inom en viss skälig 
frist, har köparen rätt att antingen 

a) avhjälpa felet på Säljarens bekostnad 
och risk, till en skälig kostnad i 
förhållande till felets betydelse 
och/eller Produktens värde, eller 

b) kräva skadestånd för all förlust med 
maximalt 20 % av det avtalade priset. 

15. Ofullständigt avhjälpande 
Om det inte är skäligt eller inte är möjligt 
att fullständigt avhjälpa felet och köparen 
inte häver avtalet, har köparen rätt till 
skadestånd för all förlust motsvarande 
maximalt 20 % av det avtalade priset. 

16. Hävning och skadestånd 
Om felet inte avhjälps och det föreligger 
väsentligt fel, har köparen rätt att häva 
avtalet. Vid sådan hävning har köparen rätt 
att (i) få tillbaka erlagd köpeskilling, samt 
(ii) kräva skadestånd för all förlust med 
maximalt 20 % av det avtalade priset. 

Ansvarsbegränsning, produktansvar och 
tvister 

17. Ansvarsbegränsning 
Säljaren har inte något ansvar utöver vad 
som följer av punkterna ovan och köparen 
har inte rätt till andra påföljder på grund av 
Säljarens avtalsbrott än vad som följer av 
punkterna ovan. Denna ansvarsbegränsning 
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gäller inte om Säljaren gjort sig skyldig till 
grov vårdslöshet. 

18. Produktansvar 
Oavsett vad som tidigare stadgats om 
skadeståndsansvar, ansvarar Säljaren inte 
för skada som fel i Produkten orsakar på 
tredje mans egendom eller person. Om 
Säljaren blir skadeståndsskyldig mot tredje 
man på grund av sak- eller personskada, ska 
köparen hålla Säljaren skadeslös. Denna 
begränsning gäller inte om Säljaren gjort 
sig skyldig till grov vårdslöshet 

19. Tillämplig lag och tvister 
Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. 


