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Allmänna villkor, version 2021-05-17  

1. Omfattning 

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor” eller ”Stenentreprenaders allmänna villkor”) 

tillämpas när Stenentreprenader i Hessleholm AB, org. nr. 556509-4702 

(”Stenentreprenader” eller ”Säljaren”) säljer Varor till dig som näringsidkare (”Kunden”).   

 

”Varor” eller ”Varan” betyder sådana produkter som Stenentreprenader säljer till Kunden, 

till allra största del produkter tillverkade av naturstensmaterial.  

 

Stenentreprenader tillämpar utöver dessa Allmänna villkor Allmänna bestämmelser för köp 

av varor i yrkesmässig byggverksamhet (”ABM 07”). Vid motstridighet mellan ABM 07 och 

Stenentreprenaders allmänna villkor äger bestämmelser i Stenentreprenaders allmänna 

villkor företräde.   

 

För alla köp av Varor parterna emellan ska dessa Allmänna villkor tillämpas. 

Stenentreprenader äger rätt att ensamt och när som helst i tiden ändra och göra tillägg till 

dessa Allmänna villkor. En ny version träder i kraft omedelbart vid publicering på 

Stenentreprenaders hemsida, stenentreprenader.se , och gäller för Varor som levereras 

därefter.   

 

2. Varuprover 

Överlämnade eller uppvisade varuprover avser endast att utvisa Varans ungefärliga struktur, 

färg och ytbehandling. Stenentreprenader ansvarar inte på något sätt för att levererad Vara 

ska överensstämma med lämnat prov. 

 

3. Immateriella rättigheter 

Äganderätt och upphovsrätt till förslag, ritningar, tekniska uppslag i anbud och dylikt som 

Säljaren upprättar och tillhandahåller Kunden tillkommer uteslutande Säljaren och Kunden 

har inga rättigheter därtill, om inte annat särskilt avtalats.   

 

Äganderätt och upphovsrätt till dokumentation, programvara och dylikt som Kunden 

tillhandahållit är Kundens (eller, i förekommande fall, tredje mans). Stenentreprenader får 

nyttja dessa i syfte att leverera Varor till Kunden, om inte annat särskilt avtalats.  

 

4. Anpassningar 

Köparen är skyldig att i samband med beställning erlägga kontrollmått, ritningar och 
måttangivelser till Säljaren. Lämnas inte sådana mått kan säljaren inte leverera Varan på 
utsatt tid. Om Säljaren åtar sig att ta kontrollmått skall särskild ersättning utgå härför. 
Säljaren är berättigad till full ersättning för ändringar och utbyten som är utförda enligt 
Köparens direktiv, men som visar sig inte komma till avsedd nytta.  
 

Efter av Köparen bekräftad order eller beställning, får inga ändringar, justeringar eller 
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avbeställningar ske, på Varor som är framtagna och anpassade i mått, färg, material eller 
annat för Köparens räkning. 

En order anses vara bekräftad av Köparen när en orderbekräftelse skickas ut av Säljaren. 

 

5. Underleverantörer 

Stenentreprenader äger om så erfordras rätt att anlita underleverantör för tillverkning, 

måttagning, montage, leverans eller andra till Varan, direkt eller indirekt, kopplade tjänster. 

 

6. Leverans 

Leveranstiden räknas från den dag Säljaren erhållit handlingar och uppgifter som erfordras 

för tillverkningens början. Säljaren har rätt till förlängning av leverans- och arbetstiden om 

tillägg eller ändringar skulle förekomma eller Köparen inte erlägger full likvid inom avtalad 

tid. 

 

Säljaren ansvarar inte för försenad leverans, eller merkostnader det kan komma att medföra 

för Köparen, om omständigheterna som föranleder leveransförseningen ligger utom 

Säljarens kontroll. 

 

Säljaren skall för varje påbörjad vecka han överskrider avtalad tidpunkt för Varans 

avlämnande utge vite med 1% av köpesumman eller av den del av köpesumman som belöper 

på avtalad och försenad delleverans. I annat fall, exempelvis vid avrop mot årsavtal eller 

ramavtal, skall vitet beräknas på den del av köpesumman som belöper på avropad och 

försenad leverans. Säljaren är inte skyldig att utge vite för mer än fem (5) påbörjade 

förseningsveckor. Inget minimivite skall utgå.  

Utöver vad som föreskrivits här har Köparen inte rätt till ersättning för skada vid försening. 

 

7. Namnbricka 

Säljaren är inte skyldig att utge vite om någon av hans anställda eller anställda hos 

transportörer som anlitats av Säljaren ej bär namnbricka när de befinner sig på 

byggarbetsplats dit Varorna skall levereras eller annat arbete utföras, exempelvis måttagning 

eller montage.   

 

8. Betalning 

Kunden ska betala det pris för Varorna som angivits i orderbekräftelsen, alla priser är angivna 

ex moms. Betalning skall erläggas inom trettio (30) dagar från fakturadatumet. Köparen står 

alltid för kostnad för pall och emballage. 

 

 

För Säljarens fordringar gäller ingen preskriptionstid. 
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Fasta priser ska indexregleras efter varuprisindex.  
Säljaren äger dessutom rätt att justera offererade och avtalade priser om oförutsägbara 

kostnadsändringar väsentligt påverkar hela kostnaden för varan. 
 

 

9. Reklamation 

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom sju dagar lämnar Säljaren 

meddelande om felet (reklamation). Reklamationer ej gjorda inom sju dagar efter leverans 

godkännes ej. 

 

Köparen ska vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll vilken bl.a. ska omfatta 

avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på 

godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador ska 

anmälas skriftligen till Säljaren omgående.  

a. Synliga fel ska dokumenteras med digitalbild och rapporteras till av Kunden, eller av 

Säljaren, anlitat fraktbolag samt till Säljaren. Sådan rapport ska föreligga inom tre 

dagar från avlämnandet.  

b. Då varan avemballeras, eller i annat fall innan den monteras, ska 

mottagningskontrollen fullföljas med vederbörlig omsorg och konstaterade fel 

dokumenteras och rapporteras. 

c. Om transportbolag anlitats ska eventuella avvikelser rapporteras till transportören 

och anmälas till Säljaren omgående. Finns ej någon ansvarig på plats för att skriva på 

följesedel anses leverans och Vara godkänd. 

d. Reklamation efter inmontering av material godkännes ej. 

 

Underlåter Köparen att göra gällande anmärkning inom föreskriven tid och på föreskrivet 
sätt, trots att Köparen upptäckt eller borde ha upptäckt avvikelsen, förlorar Köparen rätten 
att göra felpåföljder gällande. 

 

Skillnader i Varans färg och struktur är naturligt för materialet som Varan är tillverkad av och 

är därför inte att betrakta som fel i Vara.  

Köparen äger ej, utan skriftligt medgivande från Säljaren, rätt till ersättning för kostnader 

som uppkommit till följd av att Köparen själv avhjälpt felet. 

 

10. Förtida upphörande  

Om inte annat avtalats äger Stenentreprenader rätt avbryta en beställning om Kunden på 

grund av betalningssvårigheter inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser och inte genast 

på begäran ställer betryggande säkerhet.  
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Stenentreprenader har också möjlighet att avbryta en beställning om Köparen gör sig skyldig 

till ett väsentligt avtalsbrott och efter skriftlig begäran inte rättat felet inom tio (10) dagar 

efter att ha mottagit skriftligt meddelande från Stenentreprenader.  

 

11. Force Majeure 

Säljaren äger rätt till erforderlig förlängning av leveranstiden om Säljaren skulle hindras av 

strejk, lockout, blockad, krig, naturhinder, vagnsbrist, maskinskada, brand, utebliven 

kraftförsörjning, försenad råvaruleverans, pandemier eller övriga omständigheter över vilken 

säljaren inte kunnat råda, vare sig hindret förefunnits hos säljaren själv eller hans leverantör. 

 

12. Tvist 

På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Tvister ska prövas av de allmänna 

domstolarna. 

 

 


