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GSAB – Allmänna försäljningsvillkor

Allmänt
GSAB, med organisationsnummer 559189-1105, benämns ”GSAB” eller ”Säljaren”.

En beställning och ett köp hos GSAB innebär att nedanstående villkor godkänts av den 
köpande parten, ”Köparen”. Eventuella ändringar eller avvikelser till nedanstående villkor kan 
endast göras genom en skriftlig överenskommelse mellan Säljaren och Köparen.

1. Köp
Avtal om köp träffas när GSAB bekräftat beställningen genom ett ordererkännande och 
Köparen inte inkommit med skriftlig invändning avseende ordererkännandet inom 24 timmar 
från det att ordererkännandet skickats. Ordererkännande skickas via e-post.

Alla produkter är GSABs egendom till dess att full betalning för köpet erlagts.

2. Giltighet
Om det i avtalshandlingar förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller 
avtalshandlingarna i följande inbördes ordning:

01. Kontrakt, eller då sådant inte tecknats, ordererkännande från Säljaren.
02. GSAB allmänna försäljningsvillkor
03. Planglas 2009
04. ABM 07
05. Beställning
06. Anbud
07. Kompletterande föreskrifter för leveransen lämnade före anbudets avgivande
08. Beskrivningar
09. Ritningar
10. Övriga handlingar

3. Priser och prislistor
Prislistor är endast vägledande. Säljaren har rätt att uppdatera priser och prislistor från tid till 
annan, utan att i förväg meddela Köparen.

Offerter gäller 30 dagar om inget annat anges.

Priser anges exklusive mervärdeskatt.

4. Betalningsvillkor
Fakturor skickas till Köparen i samband med leverans och distribueras via e-post.

Betalningsvillkor är normalt 30 dagar. Vid eventuellt avvikande betalningsvillkor framgår 
de av ordererkännandet som skickas från GSAB. I de fall betalningsvillkor är angivet som 
förskottsbetalning påbörjas tillverkning och/eller leverans först efter att full betalning är erlagd.

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 15% årsränta, från förfallodagen tills full 
betalning erlagts.

Påminnelseavgift debiteras med 75 kr, exkl moms, per påminnelse.

För order som understiger 200 kr, netto exkl moms, debiteras en expeditionsavgift om 75 Kr. 
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5. Leverans
Leveranser sker enligt Incoterms EXW.

Det åligger köparen att vid ankomst, utan dröjsmål, kontrollera att leveransen överensstämmer 
med ordererkännandet, dock senast 7 arbetsdagar efter leveranstillfället. Saknat gods 
ska anmäls till GSAB inom 48 timmar efter förväntad leveranstidpunkt. Vid eventuella 
transportskador ansvarar Köparen för kontroll och anmälan till transportbolaget. Skador som 
har upptäckts eller borde ha upptäckts skall anmälas vid mottagandet av godset. Dolda skador 
skall anmälas inom 7 dagar från mottagandet. Skadade produkter, ska ej vara monterade. 
Eventuell transportförsäkring tecknas av mottagaren.

6. Försenad leverans
I det fall en order, eller del av en order, levereras efter överenskommet leveransdatum 
enligt ordererkännandet, åtar sig GSAB att sända restnoterade varor snarast möjligt till 
Köparen. I dessa fall står GSAB för fraktkostnaden för de försenade produkterna, förutsatt att 
leveransadressen är inom Sverige. GSAB förbehåller sig rätten att samsända restnoterade varor 
med andra köp gjorda av Köparen med sammanfallande leveranstillfällen. I det fall Köparen i 
samband med att beställningen görs har godkänt delleverans, står Köparen för fraktkostnaden.

7. Avbeställning eller ändring
Avbeställning eller ändring av en order kan genomföras inom 24 timmar från att 
ordererkännande har skickats, utan kostnadstillägg för Köparen.

Avbeställning eller ändring av order, av lagerförda varor och som genomförs efter 24 timmar 
från att ordererkännande har skickats, hanteras som beskrivs under avsnittet Returer.

Avbeställning eller ändring av order, av specialtillverkade, kundspecifika eller ej lagerförda 
artiklar och som genomförs efter 24 timmar från att ordererkännande har skickats kan endast 
genomföras efter skriftligt godkännande från GSAB. I dessa fall kommer kunden att belastas 
med en avbeställnings-/ändringskostnad som GSAB fastställer. Denna kostnad är till för att 
täcka kostnader hos GSAB, som följd av avbeställningen eller ändringen.

8. Returer
Köpare som önskar returnera en vara skall alltid i förväg inhämta GSABs skriftliga godkännande 
och erhålla en retursedel. Retur skall meddelas Säljaren senast 30 dagar efter leveransdag. 
Varorna skall vara Säljaren tillhanda senast 14 dagar efter att en retur har meddelats Säljaren.

För godkända returer debiterar Säljaren en returhanteringsavgift som uppgår till 20% av det 
samlade varuvärdet som returneras.

Retur kan endast ske av felfria och kompletta lagerförda varor i originalförpackning som är 
obruten, hel och ren. Specialtillverkade, kundspecifika eller ej lagerförda produkter (så kallade 
beställningsvaror) kan ej returneras. Varor som skickas i retur kan inte sändas mot efterkrav 
eller postförskott, utan skall returneras med frakten betald. Returnerat gods som saknar 
skriftlig retursedel återsändes Köparen, på Köparens bekostnad.

9. Konstruktions- och designändring
GSAB bedriver ett omfattande och kontinuerligt produktutvecklingsarbete. Säljaren förbehåller 
sig rätten att genomföra ändringar i såväl utförande, konstruktion som material i de produkter 
som GSAB säljer samt att avvikelser från publicerad produktinformation (elektroniskt eller i 
tryck) kan förekomma.
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10. Säljarens ansvar för fel
GSAB lämnar ett (1) års produktgaranti räknat från varans levereansdatum. I de fall produkter 
har längre garantitid än ett (1) år, framgår den längre garantitiden av ordererkännandet.

Ansvaret gäller under förutsättning att tillhörande montage- och underhållsinstruktioner 
har följts.

Garanti gäller ej i de fall köparen har felaktigt hanterat eller monterat varan. Garantin gäller ej 
heller om varan har använts på ett sätt som varan ej är avsedd för. Garantien omfattar ej heller 
reparationer som ej gjorts av för produkten godkända serviceverkstäder. GSAB avgör huruvida 
varan skall återtas, repareras eller ersättas.

Utöver ovanstående, har Säljaren under inga omständigheter skyldighet att, på grund av fel, 
betala ersättning för direkta eller indirekta skador eller förluster.

Dessa allmänna villkor har uppdaterats 20221005.
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