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Allmänna försäljningsvillkor

1 Tillämplighet

MOVSOM AB:s (”Säljaren”) Allmänna Försäljningsvillkor gäller för försäljning & leverans av pro-
dukt till köpare fr̊an och med ovan angivet datum. Försäljning & leverans sker endast till företag, ej
privatpersoner.

2 Produkt

Produkterna är begagnade och säljs i befintligt skick. Dock s̊a har samtliga produkter testats och
genomg̊att funktionskontroll innan leverans.

3 Priser och tillgänglighet

Samtliga priser som anges är exklusive moms. Ingen garanti ges för framtida tillgänglighet av en produkt.

4 Frakt och embalagekostnader

Köparen debiteras kostnaden för frakt. Priser i offerter och prislistor innefattar kostnader för emballage
som krävs för att skydda varan under normala transportförh̊allanden.

5 Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura som skickas via e-post. Betalning ska ske enligt betalningsvillkor p̊a order-
bekräftelse och faktura. Vid utebliven eller försenad betalning tillkommer dröjsm̊alsränta +9,5% och
en p̊aminnelseavgift p̊a 60kr. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas
för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Vi förbeh̊aller oss rätten att ta en
kreditupplysning i samband med order.

6 Beställning och orderbekräftelse

Vid beställning accepterar köparen dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren
förbinder sig köparen att följa villkoren i sin helhet.

Beställning sker via e-post. Köparen ska uppge följande uppgifter i beställningsmailet: organisationsnum-
mer, företagets namn och adress, telefonnummer och e-postadress till köparens referensperson (ansvarig
för beställningen), e-postadress dit fakturan ska skickas, samt namn och antal p̊a beställd vara. Har
köparen särskilda önskem̊al som berör beställningen, exempelvis märkning av faktura, leveranssätt, om-
bud för uthämtning av paket, s̊a ska det anges i beställningmeddelandet. Köparen ansvarar för att
lämnade uppgifter är korrekta.

Efter gjord beställning erh̊aller köparen en orderbekräftelse via e-post. Denna orderbekräftelse utgör
information om inneh̊allet i beställningen. Bindande avtal mellan parterna kommer till st̊and vid order-
bekräftelse till köparen.

7 Leverans

Leverans sker fritt säljarens lager Uppsala s̊avida inget annat har överenskommits. Risken för lever-
ansen g̊ar över p̊a köparen när produkten lämnats av säljaren till transportör. Normal leveranstid är
efter att orderbekräftelse har skickats c:a 3–4 arbetsdagar. Undantag kan ske vid större helger och
semesterperioder. Köparen meddelas via e-post när beställningen är inlämnad för transport.

MOVSOM AB
754 36 Uppsala

Telefon: +46 (0)70 - 253 69 27
E-post: info@movsom.se

Hemsida: www.movsom.se

Org.nr: 556837-8664
Momsreg.nr: SE556837866401
Bankgiro: 716-5681



Datum: 2017-01-01
Sida: 2 (2)

8 Ej uthämtat paket

För paket som ej hämtats ut och g̊att i retur till säljaren debiteras kostnad för frakt tur och retur samt
en avgift p̊a 300 kr för att täcka säljarens hanteringskostnader.

9 Transportskada

Köparen ansvarar för att eventuella transportskador anmäls p̊a ankomstdagen till ombud/transportör
samt säljaren.

10 Reklamation

Reklamation av felaktig produkt ska ske inom 14 dagar fr̊an fakturadatumet. Retur av reklamerad pro-
dukt f̊ar först ske efter säljarens godkännande. Retur ska ske med betald frakt av köparen.

Säljaren åtar sig att vid reklamation efter eget val avhjälpa felet genom reparation, utbyte av produkt
eller återbetalning.

11 Ansvar

Säljarens ansvar till följd av fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor.
Säljaren bär s̊aledes inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. inkompatibilitet, leveransförseningar,
skadebringande egenskaper i produkterna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av la-
grad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

12 Tvist

Eventuell tvist skall i första hand lösas parterna emellan. Kan parterna inte enas kan tvisten tas upp i
behörig svensk domstol.
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