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A LLM Ä N N A FÖ RSÄ L J NINGSVILLKO R REPU R A B
Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07)
med nedanstående justeringar och kompletteringar är tillämpliga vid försäljning av
samtliga av Repur AB:s produkter.
INLEDANDE BESTÄMMELSER
Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) med nedanstående justeringar
och kompletteringar är tillämpliga vid försäljning av samtliga av Repur AB:s produkter.
Vid motstridiga uppgifter ska dessa allmänna försäljningsvillkor äga företräde framför ABM 07 enligt följande
tolkningsordning:
1. Allmänna försäljningsvillkor Repur AB.
2. ABM 07.
3. Köplagen (1990:931).
PRODUKTSPECIFIKATION
Repur AB tillverkar och försäljer material till byggindustrin som utgörs av återvunnen isolering från kylskåp.
Med anledning av föregående tas produktspecifikation fram särskilt inför varje köp av Repurs produkter.
Krav på hållfasthet, isolervärden, densitet, dimensioner och emballage anges i produktspecifikationen.
Repur reserverar sig för att de produktbilder som visas på www.repur.se eller i andra medier kan avvika från
den produkt som levereras till kund. Inga montage-, drift-, skötsel- eller underhållsinstruktioner tillhandahålls
kund i samband med köp av Repurs produkter.
LEVERANSVILLKOR OCH LEVERANS
All försäljning sker EXW (Incoterms 2010) om inte annat särskilt avtalats skriftligt. Om Repur åtar sig att
transportera produkter till kunden ska kunden bära kostnaden och risken för transporten. Inget vite utgår vid
försening (se ansvar nedan).
PRISER
Priser som offererats eller på annat sätt presenteras för kund är nettopriser exklusive mervärdesskatt och utan
transport (EXW).
BESTÄLLNING/ORDER
Beställning sker via e-post (beställning via telefon skall kompletteras med e-post).
BETALNING - FAKTURA
Betalning i förskott eller mot 30 dagars faktura efter sedvanlig kreditprövning.
Dröjsmålsränta utgår med 8 % + referensräntan. Alla varor förblir Repurs egendom tills full betalning erlagts.
Lagstadgad preskriptionstid gäller för Repurs fordringar mot kunden.
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A LLM Ä N N A FÖ RSÄ L J NINGSVILLKO R REPU R A B (for ts.)
Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07)
med nedanstående justeringar och kompletteringar är tillämpliga vid försäljning av
samtliga av Repur AB:s produkter.
MOTTAGNINGSKONTROLL, REKLAMATIONER OCH ANSVAR
Kunden ska noggrant och utan dröjsmål undersöka produkten efter mottagen leverans. Reklamation ska ske i enlighet
med ABM 07. Underlåter kunden att utföra mottagningskontroll och/eller att reklamera felaktig produkt i enlighet med
ABM 07 har kunden godkänt leveransen och får inte åberopa fel.
Kunden får inte vidarearbeta, förädla, montera eller göra några förändringar på felaktiga produkter. Har så skett anses
produkten vara godkänd och kunden förhindrad att göra gällande fel.
Repurs ansvar för felaktiga produkter regleras av ABM 07 punkten 20. Emellertid är eventuellt skadeståndsansvar
för Repur avseende fel, eller försening, gentemot kunden enligt ABM 07 är begränsat till direkta skador och
beloppsmässigt till köpesumman eller det högre belopp som omfattas av Repurs ansvarsförsäkring jämte förekommande
självrisk. Indirekta skador och andra följdskador (innefattande kostnader för lokalisering, åtkomst, montering,
återställande efter utbyte) ersätts inte. Föregående ansvarsbegränsningar gäller inte om kunden kan visa att Repur
agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.
PERSONUPPGIFTER
När kund lägger en beställning eller registrera sig för nyhetsbrev hos Repur uppger kunden sina kontaktuppgifter
såsom namn, företagsnamn, adress och telefonnummer. I samband med registrering och beställning godkänner
kunden att Repur sparar och behandlar kundens uppgifter. Repur lämnar inte kundens personuppgifter vidare till
tredje part.
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