Allmänna leveransvillkor
§ 1 Leverans
Omedelbart efter mottagande av vara skall köparen utföra en undersökning för att säkerställa att inget fel
eller brist föreligger på varan. Föreligger fel eller brist i varan och köparen vill påtala detta, skall denne inom
7 dagar ifrån mottagandet skriftligen kontakta Coldator.
Det åligger köparen att kontrollera att ingen transportskada tillfogats. Om så skett måste detta anmälas till
transportföretaget enligt transportföretagets bestämmelser gällande transportskada. Notera skadan på
fraktsedeln och spara emballaget. Transportskador omfattas ej av garanti.
§ 2 Äganderättsförbehåll
Levererade varor förblir Coldators egendom tills att dessa till fullo blivit betalda. Det vilar på köparens
ansvar att levererade varor ej förekommer eller utsättes för åverkan till dess att varorna till fullo är betalda.
§ 3 Garanti
Coldator har på nya varor,om ej annat avtalats, en garantitid på 1 år ifrån leveransdatum. Garantin gäller
endast fabrikationsfel och ej handhavandefel eller att miljön i lokalen där varan placerats eller används är
sådan att varan ej kan fungera korrekt. Coldators garantitid på begagnad utrustning är 3 månader ifrån
leveransdatum och gäller endast material, ej arbetskostnad för bytet av reservdel. Coldator lämnar ingen
garanti på glas.
För att garantin ska kunna åberopas gäller att felet anmälts till Coldator inom gällande garantitid. Coldator
står för garanti gällande reservdel, ej arbete. Åtgärdas felet utan att Coldator kontaktats skriftligt och beretts
tillfälle att själva åtgärda felet träder garantin omedelbart ur kraft på varan i sin helhet. Eventuella
garantiarbeten utförs under garantitiden under vardagar klockan 07:00 – 16:00. Under annan tid tillkommer
övertidsersättning. Coldator är ej skyldiga att under garantitiden ersätta produktionsbortfall, utebliven vinst
eller annan indirekt skada av något slag. I övrigt gäller Köplagen (1990:931) 27 §.
§ 4 Dröjsmålsränta, indrivningskostnader
Vid köparens dröjsmål med betalning av faktura eller annat förfallet belopp, skall dröjsmålsränta betalas
med 11 % ränta, dock lägst 100 kr. För betalningspåminnelser äger Coldator rätten att debitera köparen
avgift som Coldator vid tid för fakturan var tillämpar. Köparen skall ersätta Coldator samtliga kostnader i
anledning av indrivningen av förfallen faktura som ej är bestriden inom 7 dagar ifrån det datum fakturan är
ställd. Detta gäller även annan fordran samt i vid återtagande av varor.
§ 5 Force Majeure
Köpare äger ingen rätt till ersättning av något slag, vid försenad leverans av varor ifrån Coldator, om någon
av nedanstående scenarior uppstått:
- Försenad eller utebliven leverans av material ifrån underleverantör till Coldator
- Försenat eller uteblivet arbete av underentreprenör till Coldator
- Omständigheter som ligger utanför Coldators kontroll
§ 6 Leveransort
Alla priser gäller fritt våra lokaler i Stockholm, Sverige.

