
 

 

Försäljnings- och leveransvillkor  
B GREEN är ett grossistföretag som enbart säljer till företagskunder Dessa försäljnings- och leveransvillkor ska gälla i den omfattning 
inga andra skriftliga avtal föreligger. Särskilda villkor och krav är endast bindande för säljaren om villkoret har accepterats skriftligen.  

 

1. Offert och orderbekräftelse 
En av säljaren lämnad offert ska betraktas som vägledande eller som en uppmaning till köparen att lägga en order. Om säljaren 
accepterar en offert eller en order från köparen bekräftas detta i en separat skriftlig orderbekräftelse, som även innehåller 
detaljerade avtalsvillkor. Säljarens godkännande av kontraktet beror på om det kan uppnås kreditskyddstäckning för köparen. Vid 
order i vår webbutik får köparen en orderkopia omedelbart när ordern lagts. Nästa vardag får köparen en orderbekräftelse. Under 
mässperioder kan orderbekräftelsen försenas. Efterföljande ändringar eller tillägg är endast giltiga om de bekräftas skriftligen av 
säljaren. 

 

2. Priser och betalning 
Säljaren fakturerar vid leverans av de sålda varorna. Faktureringen sker i enlighet med orderbekräftelsen, dock har säljaren rätt att 
debitera extra för eventuella mellankommande kostnader, prishöjningar eller skatter som kan påläggas varorna. B GREEN A/S 
pålägger fakturan en miljöavgift, som specificeras på begäran. Ved förstagångsköp måste ordern minimum vara SEK 5.000,00. 
Förstagångsköp betalas i förskott. Efterföljande betalningar ska ske senast på den förfallodag som är angiven på fakturan och 30 
dage netto. Om kredittäckning inte kan beviljas måste betalning ske i förskott. Om kreditansökan inte kan beviljas ska alla 
betalningar ske i förskott. Om betalning inte sker har säljaren rätt att kräva sitt tillgodohavande förräntat med 2,0% per påbörjad 
månad samt ta ut en avgift på SEK 130,00 per påminnelse som skickas ut pga. misskötsel.  
Restordrar under SEK 2000,00 raderas utan föregående meddelande. 

 

3. Leverans 
Varorna levereras Ex Works Hasselager eller annat produktionsställe. Normalt levereras alla varor på pallar med transportföretag. 

Om det gäller mindre lådor med varor som inte är ömtåliga skickas de som paket. Om köparen vill att varorna ska ställas utan 

kvittering ska detta anges i beställningen. Därvid övergår risken för varorna till köparen. Den vidare frakten/transporten av gods 

sker därför på köparens risk och bekostnad. Frakt i förhållande till volymen. Tillämpliga fraktkostnader specificeras vid begäran till B 

Green A/S. För order till utlandet påläggs frakt. För inköp över 20.000,00 SEK betalas halve frakt. Säljaren ansvarar inte för 

eventuella leveransförseningar i leveransen om dessa beror på omständigheter utanför säljarens kontroll (force majeure).  

 
Returnering av varor 

Kan endast ske efter avtal i förväg med B GREEN A/S. Vid avtalad returnering betalar köparen fraktkostnaderna. Köparen 
återsänder alla varor i originalemballage, tillräckligt väl packade för att kunna skickas. Varorna återsänds till B GREEN A/S, 
Hovedvejen 167, 8361 Hasselager. Varorna får inte ställas utan kvittering. Vid returnering av icke felaktiga varor görs ett avdrag på 
10 % av varans pris.  

 

4. Brister och ansvar 
Köparen måste genomföra en utförlig granskning av alla leveranser omedelbart efter mottagandet. Om det finns synliga skador på 
pall eller varor ska köparen notera detta på fraktsedeln. Om det konstateras fel och brister ska säljaren omedelbart och inom 8 
dagar skriftligen meddelas om detta. Säljaren är skyldig att utan onödiga dröjsmål fatta ett motiverat beslut om reklamationen, och 
tills beslutet har fattats är köparen inte berättigad att disponera varorna, inklusive retur av dessa. Om reklamationen helt eller delvis 
godtas av säljaren är säljaren berättigad att välja om köpet ska annulleras (hävas), om defekterna ska åtgärdas eller om en 
ersättningsleverans (omleverans) ska ske. Säljaren är inte ansvarig för den försening som kan uppstå vid åtgärdande eller 
omleverans.  

 

5. Ansvarsbegränsning 
Säljaren kan varken vid försening, brister eller produktionsansvar avkrävas ersättning för indirekta förluster som ex. 

driftsstopp, förlorade vinster eller ökade kostnader. 

 

6. Tillämplig lag och jurisdiktion  
Eventuella tvister eller krav som uppstår ska lösas i enlighet med dansk lagstiftning och med domstolen i Århus eller Vestre 

Landsret som jurisdiktion. 
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