1. Deﬁnitioner
I villkoren nedan har angivna termer följande betydelse,
”Dalform” avser Dalform AB, org. nr. 556753-0992. ”Köparen”
avser den köpare som köper Dalforms produkter, ”Standardprodukt” avser produkter ur Dalforms prislista. ”Kundanpassad produkt” avser sådan produkt som Dalform normalt inte
tillverkar eller försäljer. ”Produkt” eller ”Produkter” avser
samtliga varor som Dalform levererar.

a, Köparen skriftligt bekräftar beställningen inom tre arbetsdagar från mottagandet av orderbekräftelsen,
eller, om sådan bekräftelse inte skett,

2. Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta
+8%.

9.2 Ändring eller annullering skall ske skriftligen via e-post till
order@dalform.se

3. Priser
På angivna priser tillkommer mervärdesskatt.
Samtliga priser är angivna i SEK.
4. Oﬀerter/Anbud
Giltighetstiden för oﬀerter/anbud är 30 dagar från oﬀert-/anbudsdatum om inte annat angivits.
5. Sortiment/ändringar
Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar i vårt sortiment och i våra produkter utan föregående meddelande.
6. Äganderätt
Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är Dalforms egendom och får inte utan särskild
överenskommelse utnyttjas av beställaren eller, av denne,
delges tredje man. Gods som levererats är Dalforms egendom
till dess att full likvid erhållits.
7. Garanti
Där inget annat angivits lämnar Dalform 10 års garanti från
leveransdatum för skåp med 3mm ståldörr. För lås gäller 1 år
garanti. För övriga produkter gäller 2 års garanti. Garantin omfattar fabrikations- och materialfel och gäller under förutsättning att dessa inte kan hänföras till normalt slitage. Dalform
har inget ansvar för skador som uppkommit under transport,
vid lossning, uppackning, inbärning, utplacering samt genom
olämplig behandling. Oavsett ovanstående har Dalform ingen
skadeståndsskyldighet gentemot köparen/beställaren för det
fall garantifel uppstår.
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8. Transport
På beställarens anmodan kan Dalform åta sig att ordna med
transport för beställarens räkning. Beställaren står alltid för
varans risk vid transporter. Vid mottagande av sändningen,
kontrollera alltid godsets skick och att antal kollin överensstämmer med angivet antal på medföljande fraktsedel.
Transportskador skall omedelbart anmärkas på medföljande
fraktsedel och omtalas till chauﬀören. Anmälan skall göras till
transportföretaget senast 7 dagar efter mottagen leverans.
9. Order
9.1 Order bekräftas med skriftlig orderbekräftelse per e-post
eller vanlig postgång till Köparen.
Bindande avtal om leverans av Produkter ska anses uppkomma när Köparen mottar orderbekräftelse från
Dalform och:

Dalform AB, Box 77, 783 22 Säter

Tel +46 (0)225 – 566 00

b, om inte Köparen framställer anmärkningar mot orderbekräftelsen inom fem arbetsdagar efter
mottagandet av orderbekräftelsen.

9.3 Vid ändring eller avbeställning avseende Standardprodukt,
efter att bindande avtal enligt 9.1 kommit till
stånd, ska Köparen erlägga följande avseende den ändrade
eller avbeställda delen av leveransen. Vid sådan
ändring garanterar Dalform inte tidigare bekräftad leveranstid.
25-15 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga
50 procent av Produktens bekräftade nettopris.
14-8 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga
75 procent av Produktens bekräftade nettopris.
7-0 arbetsdagar före leveransdagen ska Köparen erlägga
100 procent av Produktens bekräftade nettopris.
9.4 Vid ändring eller avbeställning av leverans avseende
Kundanpassad Produkt, efter att bindande avtal
enligt 9.1 kommit till stånd, har Dalform rätt att kräva att
Köparen erlägger fullt pris för hela leveransen.
Denna rätt påverkar inte Dalform eventuella rätt att göra
andra påföljder gällande i anledning av ändringen
eller avbeställningen.
9.5 Vid ändring av bekräftad leveranstid på köparens begäran
senare än 20 arbetsdagar före avtalad leverans,
kommer Dalform att fakturera Köparen på ursprunglig leveransdag. Dessutom kommer Dalform att fakturera
Köparen för uppkommen lagerkostnad.
Returer/Reklamationer
Retur av varor måste alltid godkännas av Dalform, oavsett
anledning. Returnering av felfria varor krediteras med 80%
av varuvärdet. Returfrakt och eventuellt emballage bekostas
av Köparen. Returer av kundanpassade produkter kan endast
godkännas i undantagsfall.
Leverans
Leverans sker, om inte annat överenskommits, fritt fabrik. Beräknad leveranstid framgår av orderbekräftelse. Kostnader för
emballage tillkommer om inte annat överenskommits.
Montering
Om avtal om montering träﬀats bifogas separata villkor för
detta vid orderbekräftelse. Lås och nummerskyltar levereras
omonterade där annat ej anges.
Där ej annat anges levereras dörrar i
högerhängt utförande

Fax +46 (0)225 – 566 01
© Dalform 2019

info@dalform.se

www.dalform.se

