LEVERANSVILLKOR SÄKERHETSBRANSCHEN SB:107
Avseende leverans/installation till annan än
konsument av elektroniska
säkerhetsanläggningar
(såsom inbrotts-, överfalls-, trygghets-, brand-,
brandindikerings-, driftlarm, ITV, samt
passagesystem.)
För konsumentavtal gäller de särskilda regler
som följer av konsumentköp- respektive
konsumenttjänstlagen.

Åtagandets omfattning/förutsättningar
Installation av ledningar sker i befintlig
kanalisation eller utvändigt. Håltagning i
specialarmerat material ingår ej i åtagandet.
Larmskyltar monteras kostnadsfritt i samband med
installationen av inbrottslarm.

Vid felavhjälpande åtgärder till och från platser,
som ej utan svårighet kan nås med dagliga
kommunikationsmedel, eller som saknar fast
landförbindelse skall på grund därav tillkommande
kostnad avseende resor och restid för säljarens
personal bekostas av köparen.

Anbud/offert
Säljarens skriftliga anbud/offert är om annat ej
anges bindande i 1 månad från anbudsdatum.

Om speciella önskemål finns om hur dessa skall
placeras, skall köparen meddela säljaren om detta,
innan installationen påbörjas. Skyltarna är säljarens
egendom och får ej flyttas. Demonstration av
anläggningen utförs av säljaren i samband med
färdigställandet och förutsätts äga rum under normal
arbetstid.

Pris
I anbud och avtalshandlingar angivna priser och
avgifter är exklusive mervärdeskatt, andra skatter,
avgifter och pålagor. Om inget annat avtalats
tillkommer kostnad för frakt och försäkring.

Följande ingår ej i åtagandet:
Målning, efterlagningsarbeten och städning,
framdragning av 230V växelspänning,
anslutning till telenätet eller annan
övervakad/kontrollerad ledning.

Betalningsvillkor
Betalning skall erläggas inom 30 dagar efter
leverans eller enligt de villkor som särskilt avtalats.
Vid installationer eller vid större leveranser äger
säljaren rätt att kräva betalning med en tredjedel av
beställningsvärdet vid beställningen, en tredjedel i
samband med leverans eller under pågående
installation samt den sista tredjedelen 30 dagar
efter slutleverans eller avlämnandet av installation.
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta,
beräknad efter en räntesats som med 8
procentenheter överstiger av Sveriges Riksbank
fastställt och vid varje tidpunkt gällande diskonto
samt lagstadgad påminnelseavgift.

Vid arbeten som utförs över 4 m från golvyta, skall
köparen för arbetena kostnadsfritt tillhandahålla
stegar, ställningar och/eller lyftanordningar. Stegar
och ställningar skall vara av sådan konstruktion att
de erbjuder betryggande säkerhet. Lyftanordningar
skall vara utformade i enlighet med
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

Köparens rätt om fel ej avhjälps
Uppfyller inte säljaren/leverantören inom skälig tid
sin skyldighet att avhjälpa fel eller brist har köparen
rätt att genom skriftligt meddelande ge honom en
slutlig frist för detta. Efter utgången av sådan frist har
köparen, om felet eller bristen inte avhjälpts, rätt att
efter eget val:
1. låta avhjälpa felet på säljarens/leverantörens
bekostnad. Köparen skall därvid förfara med
omdöme och begränsa åtgärder och kostnader för
avhjälpandet eller
2. kräva prisavdrag med belopp motsvarande värdet
av felet eller brist dock högst 15 % av avtalat pris för
leveransen.
Är felet väsentligt äger köparen rätt att häva avtalet.

Förbihåll om rätt till återtagande
Produkterna/anläggningen förblir säljarens
egendom tills den blivit till fullo betald. Accept
eller annan förbindelse anses ej som betalning
förrän den är helt inlöst. Intill dess äganderätten
övergått till köparen förbinder sig köparen att väl
vårda produkterna/anläggningen. Vid eventuell
nedmontering har säljaren rätt till ersättning för
nedlagt arbete såväl för montering som
demontering.
Leverans/installation
Vid köp av enbart materiel sker leverans fritt från
säljarens kontor/lager. Vid sådant köp åligger det
köparen att utan dröjsmål undersöka och
kontrollera varje leverans. Följesedel skall åtfölja
godset.
Vid leverans med efterföljande installation ansvarar
köparen för att det finns tillfartsväg från allmän väg
till mottagningsplatsen, samt att köparens
mottagningsförhållanden medger leverans på
lämpligt sätt. Köparen ansvarar för att el eller
annan för arbetet nödvändig kraft finns. Det åligger
köparen att bekosta detta.
Vid installation förutsätts att eventuellt ställage,
undertak eller andra hinder som är av betydelse för
installationen nedmonterats/undanröjts av köparen.
Köparen ansvarar för att av denne tillhandahållna
ritningar och beskrivningar är korrekta.
Om hinder ej är undanröjda eller om arbete ej kan
utföras utan avbrott på grund av att köparen ej
fullgjort sitt åtagande debiteras köparen
tillkommande kostnader.

Säljarens ansvar/garanti
Säljaren åtager sig att kostnadsfritt avhjälpa fel som
beror på bristfälligheter i konstruktion, material
eller arbete och som förelegat vid leveransdagen
samt framställs till säljaren inom ett år från
avlämnandet av varan/tjänsten. Säljaren ansvarar ej
för fel eller skada som uppkommit genom
olyckshändelse, oaktsamhet, felaktigt handhavande,
obehörigt ingrepp, batteriläckage, åsknedslag eller
annan liknande yttre omständighet.
För delar som bytts ut eller reparerats har säljaren
samma ansvar som för den ursprungliga leveransen
under en tid av ett år räknat från utbytet eller
reparationen. Säljarens ansvar är dock under alla
förhållanden begränsad till en tid av högst två år
från avlämnandet av varan eller tjänsten.
Utöver vad som anges ovan har säljaren inte något
ansvar för fel eller brister. Detta gäller varje förlust
felet kan orsaka som exempelvis
produktionsbortfall, utebliven vinst och annan
ekonomisk förlust.
Kommentartext: Således ersätts ej följdskador som
exempelvis utryckningskostnader.
Felavhjälpande/reklamation m.m.
Felavhjälpande åtgärder enligt ovan skall ske inom
skälig tid från det att köparen anmält felet till
säljaren. Vad som är skälig tid skall bedömas med
hänsyn till felets art och omfattning, svårighet att
fastställa felet, tillgång till reservdelar och
tillgänglig verkstadskapacitet. Säljaren är skyldig
att avhjälpa fel endast om köparen underrättar
honom om felet inom skälig tid, normalt 14 dagar
från det att felet uppstår, dock senast inom 12
månader från leveransdagen.
Säljaren äger rätt att välja mellan att avhjälpa felet
hos köparen eller i reparationsverkstad. Vid
felavhjälpande åtgärder hos köparen bekostar
säljaren resor och restid för säljarens personal inom
Sverige från reparationsverkstad.

Storgatan 5
114 85 Stockholm
Box 5510

Tider m.m.
Leverans/installation skall ske/utföras inom avtalad
tid. Leveransen/installationen är, om inte annat
avtalats, slutförd när säljaren fullgjort sina
åtaganden enligt upprättat kontrakt samt dessa
bestämmelser.
Säljaren har rätt till tidsförlängning om han
försenas p g a förhållanden som han inte orsakat
och vars effekt han inte rimligen kunnat undanröja.
Om leveransen/installationen försenats och säljaren
ej har rätt till tidsförlängning skall han betala
avtalat vite, dock aldrig mer än ett basbelopp. Om
vite ej avtalats är säljaren skadeståndsskyldighet
begränsad till ett basbelopp.
Force majeure
Följande omständigheter skall anses utgöra
befrielsegrunder, därest de inträffar sedan avtal
slutits och hindrar dess fullgörande.
Arbetskonflikt och varje annan omständighet, som
säljaren inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig,
mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser,
rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och
upplopp, knapphet på transportmedel,
inskränkningar i fråga om drivmedel samt fel i eller
försening av leveranser från underleverantörer. Det
åligger säljaren/leverantören, att utan uppskov
skriftligen underrätta köparen om sådan
omständighet som beskrivits ovan.
Avbeställning
Om köparen utan att ha rätt till hävning enligt ovan
annullerar ingånget avtal har säljaren/leverantören
rätt att utfå ersättning för därav orsakade kostnader
samt utebliven vinst med ett belopp motsvarande
minst 20 % av priset.
Tekniska handlingar
Ritningar och andra tekniska handlingar som
säljaren överlämnat förblir dennes egendom.
Köparen får endast använda, kopiera eller delge
tredje man sådan handling om det fordras för det
med handlingen avsedda syftet.
Omhändertaget gods
Säljaren ansvarar i högst tre månader för
omhändertaget eller inlämnat gods. Säljaren äger
därefter rätt att sälja godset enligt lagen om
näringsidkares rätt att sälja saker etc.
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