
Försäljnings-
och leveransvillkor

Avtalets ingående
Vikatech är bundet först sedan skri  lig orderbekrä  else avsänts.

Leveranstid
Leverans  den rä  as om möjligt e  er köparens villkor. Leveransen anses ha ske   i rä    d, om god-
set inom leverans  den an  ngen avsänts från säljaren eller i förekommande fall anmälts färdigt för 
avhämtning av köparen. Finner part a   han inte kan hålla avtalad  dpunkt för leverans eller mot-
tagande av godset skall den andra parten underrä  as utan dröjsmål. Strejk, lockout, dri  störningar, 
force-majeure eller liknande förlänger leverans  den med motsvarande  d.

Leveransvillkor
Fraktkostnader betalas av köparen, om inte annat är avtalat. Vikatech äger rä   a   annulera eller-
hålla inne leverans av en  digare bekrä  ad order, om det fi nns e   oavklarat, ekonomiskt mellanha-
vande med köparen.

Prisjustering
Off ererade priser är gil  ga i 30 dagar från off ertdatum om ej annat har avtalats skri  ligt. I övrigt 
gäller priser med reserva  on för eventuella valuta- eller råvaruprisförändringar större än +/- 3%.

Mervärdeskatt
Priser anges exklusive mervärdeska  .

Expeditionsavgift
Vid ordervärde unders  gande 500 kr debiteras expedi  onsavgi   på 150 kr.

Betalningsvillkor
30 dagar ne  o från fakturadatum eller enligt off ert och ordererkännande. E  er förfallodagen debit-
eras dröjsmålsränta enligt faktura.

Emballage
Vikatech debiterar emballage om inte annat är överenskommet. Emballage tages ej i retur.

Försändelse
Varor sändes på köparens risk. Ansvaret för leveransen övergår  ll köparen så snart varan är le-
vererad från oss  ll transpor  irman. Det rekommenderas a   köparen omgående vid mo  agandet 
anmäler transportskador  ll transpor  irman.

Reklamation
Eventuella reklama  oner på levererade varor måste ske inom 8 dagar e  er mo  agandet av varan. 
Godkännes reklama  onen, erhålles full ersä  ning e  er varans fakturerade värde. Vikatech ger in-
gen ersä  ning för annan förlust, inte heller för följdskador såsom intäk  örlust,  dsförlust, viteskost-
nader mm om inte e   vidaregående ansvar u  ryckligen är avtalat vid köpet.

Produktansvar
Vikatech ansvarar inte för a   varan är lämplig för något visst ändamål såvida det inte genom skri  lig 
garan   förklarat a   så är fallet. Vikatech är inte gentemot köparen skyldig a   ersä  a skada på grund 
av skadebringande egenskap hos godset. Köparen ansvarar gentemot tredje person för skadebrin-
gande egenskaper i godset.
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