FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Ovanstående priser är rek. bruttopriser fritt vårt lager i Huddinge eller annat lager som anges ovan.
Prislistan gäller med reservation för kraftiga valutaförändringar.
Moms tillkommer.
¤ Garantitid är 1 år och gäller för tillverknings- och materialfel (särskilda villkor gäller för maskiner på högst 35 kg
som skickas som paketgods och/eller försäljningsvärde utan moms uppgår till max. 15.000 kr. Se *villkor under ”Garanti”
nedan)

¤ Villkor : maskinerna skall vara installerade av behörig tekniker och trasig reservdel

ska återlämnas.

¤ På visp- och blandningsmaskiner modell: SM-100, SM-200, SM-40HI, SM-60HI samt SM-80HI lämnas
utöver första året ytterligare 4-års reservdelsgaranti på transmissionen förutsatt att garantisedeln
skickats ifylld till SMAKY och bruksanvisningen följts noggrant avseende bruk och belastning.
¤ Transportskador skall antecknas på fraktsedeln och anmälas omg. till fraktbolaget.

Allt skadat gods och emballage skall sparas för besiktning.
Om betalning inte erläggs i tid och ej annat har överenskommits utgår lagstadgad påminnelseavgift.

¤
¤ Dröjsmålsränta om 18% debiteras på förfallet belopp fr.o.m. förfallodagen.
Övriga försäljningsvillkor är återgivna nedan.

Tillämplighet:
Dessa allmänna försäljningsbestämmelser tillämpas när beställning av maskiner/utrustning har muntligen eller skriftligen gjorts
till SMAKY RESTAURANG AB , förkortad SMAKY AB.
Broschyrmaterial:
SMAKY AB reserverar sig för ändringar av tekniska uppgifter som finns i broschyrer eller web-sidan och har gjorts av respektive
tillverkare.
Beställning / annullering av order:
Beställning/order anses bindande när ordererkännande har utfärdats.
Köparen anses ha fått ordererkännande senast 3dje dagen efter order om denna skickas med post. I annat fall skall köparen
meddela SMAKY AB om att orderbekräftelse ännu inte har erhållits.
Om köparen önskar annullera order efter att denna har blivit bindande äger SMAKY AB rätt att kräva fullgörelse av ordern eller
ersättning för nedlagda kostnader samt skäligt vinstpåslag.
Ej normalt lagerförda produkter/maskiner och specialbeställningar i övrigt kan ej annulleras efter det att orderbekräftelse har
utfärdats.
Godsets beskaffenhet:
Gods som SMAKY AB normalt tillhandahåller köparen skall anses uppfylla samtliga de egenskaper som köparen har beställt.
Specifikationer och uppgifter, muntliga som skriftliga, i marknadsföring eller annat om prestanda, kapacitet, användbarhet,
ändamålsenlighet och liknande som lämnats av säljare eller annan för SMAKY AB´s räkning, är inte bindande för SMAKY AB i
vidare mån än vad som uttryckligen framgår av orderbekräftelsen genom utfästelse av SMAKY AB. Köparen fritar SMAKY AB
från allt ansvar härför.
Leveranstid:
Godset skall avlämnas till transportör vid den tid som har överenskommits.
Ev. förseningar för importerat gods skall så snart förseningen blir känt meddelas Köparen. Köparen äger ej rätt att yrka
skadestånd för ev. förseningar som kan ligga utanför SMAKY AB´s kontroll.
Leveranssätt:
Om inget särskilt avtalats sker leverans fritt SMAKY AB´s lager exkl. emballage. Fraktkostnad debiteras köparen om köparen ej
har eget fraktavtal. Risk för frakten övergår till köparen när den hämtats av transportör.
Leveransbesiktning och transportskador:
Köparen skall omgående efter godsets mottagande inspektera sändningen. Ev. transportskador skall meddelas omg. och senast
inom 7 dgr till fraktföretaget. Skador måste noteras på fraktsedeln vid godsmottagning. Skadeanmälan och övrig skadehantering
sker till transportförtetaget av köparen.
Returer:
Gods som normalt är lagervara och överenskommelse mellan SMAKY AB och köparen träffats om ev retur skall godset vara
helt oanvänt , oskadd och i original förpackning. Vid retur debiteras köparen alla frakter samt 20% av godsets värde.
Komponenter såsom kretskort, element, lampor, motorer, pumpar och andra elektriska sådana tas ej i retur.
Garanti:
Om ej annat har överenskommits är garantin för nya maskiner 12 månader från avlämningsdatum.
Garantiarbete utförs av SMAKY AB utsedd verkstad/reparatör och på vardagar mellan kl. 7 och 16.

* Maskiner som väger högst 35 kg; har skickats som paketgods och/eller har ett fakturavärde före moms på högst
15.000 kr skall sändas till SMAKY för åtgärd efter att först ha lämnat meddelande härom. SMAKY skall åtgärda
garantifelet och återsända maskinen inom
skälig tid.SMAKY svarar för fraktkostnaderna i samband med garanti.
Garantin gäller enbart fabrikations- och materialfel.
Garantin omfattar inte handhavande fel (t.ex. maskin som tappas på golvet eller elektrisk utrustning som har blivit utsatt för
vatten) och inte normal förslitning och förbrukningsmateriell ( lampor, filter, säkringar, lister mm).
Garantin gäller ej om maskin har använts för annat ändamål än vad den är avsedd för.SMAKY AB ansvarar inte för skador som
uppstått pga felaktig eller bristfällig installation eller av icke behörig person.
Garantiarbete som vidtages utan att SMAKY AB har underrättats innan ersätts ej.
SMAKY AB skall åtgärda ev. fel under garantitiden inom skälig tid.
Köparen kan häva köpet endast om felet är väsentligt för köparen och SMAKY AB insåg detta och om hävning görs innan
avhjälpande eller omleverans av varan. Vid hävning av köp äger köparen inte rätt att göra anspråk till skadestånd.
Om SMAKY AB avhjälper ev. fel eller omlevererar godset har köparen inte rätt till någon påföljd mot SMAKY AB. Köparen har
dock rätt till skadestånd om köparen visar att SMAKY AB´s förfarande medfört skada. Skadestånd uppgår till den skada som
köparen kan visa och kan aldrig överstiga 5% av försäljningspriset för det gods som pga fel inte kunnat tas i avsett bruk.
SMAKY AB är inte skyldig att pga fel i godset annat än vad som ovan sagts utge ersättning till köparen eller annan för
personskada -undantaget av vad som framgår i produktansvarslag-, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt
skada och köparen fritar SMAKY AB för allt ansvar härför
Köparen kan häva köpet om fel i godset kvarstår efter avhjälpande eller omleverans.
Reklamation:.
Köparen skall omgående efter det att han upptäckt eller borde ha upptäckt fel som beror på bristfälligheter i konstruktion,
material eller tillverkning lämna skriftligt meddelande till SMAKY AB.
Köparen skall ge SMAKY AB möjlighet att fastställa skadans art och uppkomst. SMAKY AB avgör om skadan skall repareras
eller godset omlevereras.
Betalning:
Om inte annat avtalats skall betalning erläggas senast 30 dgr. efter faktureringsdatum
Om köparen inte kan ta emot godset på fastställd dag är köparen skyldig att erlägga betalning som om godset ifråga hade
levererats.
Köparen svarar för kostnad för lagring av gods som har gjorts klart av SMAKY AB för avlämnande men ej kan omhändertas av
köparen.
Om betalning ej erläggs i tid skall dröjsmålsränta utgå med 18%. På räntefakturor tillkommer 60 kr i faktureringsavgift.
Prisändringar:
SMAKY AB har rätt att justera priserna som kan inträffa under avtalet och har föranletts bl.a. pga. kraftiga valutaförändringar
eller råvarukostnader.
Äganderättsförbehåll:
Avlämnat gods förblir SMAKY AB´s egendom så länge detsamma inte är betalt till fullo. Accept eller annan betalningsförbindelse
anses inte som betalning innan den är helt inlöst.

