
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR OGEBORG GOLVAGENTURER AB 
 

1. TILLÄMPLIGHET 
Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för alla Ogeborgs leveranser 
av inredningsmaterial, såsom golv, mattor och bänkskivor 
(nedan benämnt ”Material”), om inte parterna skriftligen 
överenskommit om ändringar eller tillägg till dessa villkor.  
 

2. LEVERANS 
Destinationen för leverans till köparen och beräknad 
leveranstidpunkt ska anges på respektive orderbekräftelse.  
Om inget annat avtalats i enlighet med punkt 1 ska leverans av 
Material ske till destinationen som angetts i orderbekräftelsen, 
Incoterms 2010.  
 

3. AVBESTÄLLNING  
Ändringar eller avbeställningar kan ej accepteras om 
bearbetning påbörjats. Specialtillverkat Material får ej 
avbeställas.  
Vid accepterad avbeställning äger Ogeborg rätt att debitera 
köparen en avbeställningsavgift utgörande 40 % av aktuell 
ordersumma samt övriga eventuella omkostnader. 
 

4. DRÖJSMÅL 

4.1 ALLMÄNT 
Dröjsmål föreligger om Ogeborg inte levererat beställt Material 
vid beräknad leveranstidpunkt såsom denna har angetts på 
relevant orderbekräftelse i enlighet med punkten 2 ovan.  
 

4.2 DRÖJSMÅL MED LEVERANS AV LAGERMATERIAL 
Om dröjsmål uppkommer med leverans av Material  som finns i 
Ogeborgs lager, ska köparen uppmana Ogeborg att leverera 
Materialet genom skriftligt meddelande 
(”Påkallelsetidpunkten”). Om leverans därefter inte sker inom 
skälig tid, normalt inom 4 veckor från Påkallelsetidpunkten, får 
köparen häva köpet.  
 

4.3 DRÖJSMÅL MED LEVERANS AV SPECIALTILLVERKAT 
MATERIAL 
4.3.1 Påföljder vid dröjsmål av specialtillverkat Material 
Om dröjsmål uppkommer med leverans av Material som 
specialtillverkas för köparen ska köparen skriftligen uppmana 
Ogeborg att leverera Materialet (Påkallelsetidpunkten). Om 
leverans därefter inte sker inom skälig tid, normalt inom 6 
veckor, har köparen rätt till vite i enlighet med punkten 4.3.2 
nedan från Påkallelsetidpunkten till dess leverans sker, förutsatt 
att det inte med hänsyn till omständigheterna skäligen må 
kunna antagas att köparen ej åsamkats någon skada.  
 
4.3.2 Vitesbelopp 
Vite enligt punkt 4.3.1 utgår för varje hel vecka som passerar 
efter Påkallelsetidpunkten fram till leverans av Materialet och 
beräknas som en andel av den köpeskilling som hänför sig till 
det Material, eller den del av Material, som till följd av 
dröjsmålet inte levererats i tid och varierar mellan 0,25 – 0,5 % i 
enlighet med följande tabell: 

Köpeskilling (i SEK 
hänförlig till det Material 
eller den del av Materialet 
som till följd av dröjsmålet 
inte levererats) 

Vite per vecka (i procent av 
den köpeskilling som är 
hänförlig till det Material eller 
den del av Materialet som inte 
levererats i tid) 

 
0 – 500 000  

 
0,5  % 

 
500 001 eller däröver 

 
0,25 % 

 
Skadestånd för dröjsmål utgår inte för tid under vilken vite utgår 
enligt ovan.  
 
4.3.3 Hävning  
Köparen har endast rätt att häva köp av specialtillverkat 
Material om vite enligt punkten 4.3.2 utgått i 6 veckor utan att 
leverans av det Material som dröjsmålet hänförs till har skett. 
Hävning ska ske genom skriftligt meddelande. 
 

4.4 ANSVARSFRISKRIVNING VID DRÖJSMÅL 
Under inga som helst omständigheter svarar Ogeborg för 
följdskador (indirekta skador)  p.g.a. dröjsmål t.ex. utebliven 
handelsvinst, produktionsbortfall eller skadeståndsanspråk från 
tredje man. 
 
Köparen må ej göra vite, skadestånd eller hävning gällande mot 
Ogeborg om dröjsmål beror på försening hos anlitade 
fraktförare eller på omständigheterna som nämns i punkt 6. 
 

 
 

 
5. FEL 

5.1 UNDERSÖKNINGSPLIKT 
Det åligger köparen att omedelbart vid leverans eller 
delleverans besiktiga det Material som levererats.  
 

5.2 REKLAMATION 
Fel i Material ska meddelas Ogeborg skriftligen direkt efter 
mottagande av leverans för att fel ska kunna göras gällande. 
 

5.3 OGEBORGS FELANSVAR 
Fel i levererat Material föreligger om:  
a) Materialet har en bredd och/eller längd som avviker med 

mer än 3% från beställda mått;  
b) Materialets färg markant avviker, på annat sätt än vad som 

betingats av den använda tillverkningstekniken och 
Materialets beskaffenhet, från det av köparen godkända 
färgprovet för Materialet;  

c) Materialets vikt avviker nedåt med mer än 12 % jämfört 
med angiven vikt; eller 

d) Materialet i övrigt avviker från avtalad teknisk specifikation. 
För Sisal och övriga Material tillverkade av naturfibrer  gäller 
särskilda, större toleranser än enligt a) – d) ovan (se Ogeborgs 
faktablad om dessa material). 
Vid angivelse av garnvikt avses den mängd garn som används 
per m2 vid produktionen av Materialet.  
 
Ogeborgs ansvar för fel i Material innebär att Ogeborg inom 
skälig tid efter reklamation och efter eget val ska avhjälpa felet, 
företa omleverans eller medge prisavdrag. I andra fall än de 
som nämnts i a)-d) ovan kan inga som helst påföljder göras 
gällande mot Ogeborg p.g.a. fel, om inte Ogeborg har handlat 
grovt vårdslöst. 

 
5.4 SÄRSKILD GARANTI I SÄRSKILDA FALL 

Särskild garanti för hållbarheten av Material förenat med 
anvisningar för Materialets skötsel kan överenskommas 
skriftligen. 

 
5.5 ANSVARSFRISKRIVNING VID FEL 

Under inga som helst omständigheter svarar Ogeborg för 
följdskador (indirekta skador) p.g.a. fel t.ex. utebliven 
handelsvinst, produktionsbortfall eller skadeståndsanspråk från 
tredje man. 
 

6. BEFRIELSEGRUNDER  
Följande omständigheter ska anses utgör befrielsegrunder om 
de inträffar sedan avtalet slutits och om de hindrar fullgörandet 
av avtalet. Arbetskonflikt och varje annan omständighet som 
parterna inte kan råda över, såsom: eldsvåda, krig, 
mobilisering, militärinkallelser av motsvarande omfattning, 
statligt beslag, rekvisition, valutarestriktioner, uppror och 
upplopp, strejk, knapphet på transportmedel, allmän 
varuknapphet,  kassation av större arbetsstycke, inskränkningar 
i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leverans från 
underleverantör som inte orsakats av parten och som inte heller 
med iakttagande av skälig aktsamhet kunnat undvikas. 
 

7. BETALNINGSVILLKOR 
Ogeborg äger rätt att genomföra kreditprövning av köparen. 
Vid godkänd kreditprövning ska betalning ske mot faktura som 
förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid 
tillverkning av större mängd material eller specialprodukt, ska 
köparen efter anmaning inom 5 dagar erlägga säkerhet för 
betalningen.  
Vid icke godkänd kreditprövning ska betalning ske kontant netto 
före leverans eller, om säkerhet lämnas, mot faktura 30 dagar 
netto.  
Om säkerhet erfordras, står köparen samtliga kostnader därför. 
Som säkerhet räknas kontant insättning på Ogeborgs konto 
eller en bankgaranti, godkänd av Ogeborg.  
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från 
förfallodagen med referensräntan [+16%]. Faktureringsavgift 
utgår om minst 50 SEK/faktura såvida inget annat skriftligen 
avtalats.   
 

8. ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL 
Har kredit beviljats enligt punkt 7 förblir Materialet Ogeborgs 
egendom och Ogeborg äger rätt att återta det sålda Materialet 
tills detta är till fullo betalat under förutsättning att sådant 
återtagandeförbehåll är giltigt enligt lag. Innan Materialet till fullo 
har betalats har köparen inte rätt att förfoga över Materialet på 
sådant sätt att Ogeborgs återtaganderätt äventyras.  
 


