
OPTIMERAS ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR TILL FÖRETAG ELLER LOKALA 

BYGGARE. (OAF-Lokala byggare).  Daterad 2018-01-01 

Följande allmänna försäljningsvillkor skall gälla för allt köp av byggmaterial som är avsedde för inbyggnad eller montering i en- eller 

fler bostadsfastighet. Dessa avtalsvillkor gäller för såväl anskaffnings-, beställningsvaror och för självplockade varor på Optimeras 

lager. 

Inledande bestämmelser. 

Har parterna överenskommit om tillämpning Optimeras 

avtal för regionala och rikstäckande företag skall det 

avtalet med gällande täckbestämmelser gälla i första 

hand. 

1. Om inget annat stadgas i följande villkor gäller 

köplagen. 

2. Avtal om köp har först ingåtts vid Optimeras 

skriftliga ordererkännande. Enbart innehållet i 

ordererkännandet är bindande för Optimera. Kund 

uppmanas därför att noga kontrollera alla uppgifter i 

ordererkännandet. Vid begäran av Optimera skall 

ordererkännandet undertecknas efter godkännande 

och kontroll samt skickas tillbaka till säljaren innan 

avtal mellan parterna ingåtts. 

3. Tillägg eller ändringar på ordererkännandet skall 

framföras senast tre dagar efter mottagandet om 

inget annat anges. 

4. Därefter (punkt 4) om ej ändringar och tillägg 

framförts, anses parterna ha ett bindande avtal om 

avtalsinnehåll. 

5. Vederlagsfri hjälp med teknisk vägledning, support, 

kvantitetsberäkning efter ritningar, måttsättning etc. 

är uteslutande en service som Optimera ej påtar sig 

ansvar för. Kund uppmanas därför att noga 

kontrollera alla uppgifter före beställning. 

6. Köpesumman skall definieras som priset på de varor 

och tjänster som inköpts eller beställts vid ett och 

samma tillfälle, exklusive moms. 

7. Optimera är bunden till offerter i högst 30 dagar 

från mottagandet. 

8. Om inget annat avtalats skall Optimera 

tillhandahålla montage-, drifts-, skötsel- och 

underhållsinstruktioner på svenska. 

 

Leveransvillkor. 

1. HOS (Hämtat olastat säljaren). Vid anskaffning av 

varor till Optimeras lager och direktleveranser från 

fabrik till köpare gäller att, om inget annat anges är 

leveransvillkoren fritt fabrik. I övrigt enligt gällande 

frakt och tjänsteprislista. 

 

Transport och mottagande. 

1.  Då Optimera ombesörjer transport skall köparen 

utan dröjsmål underrätta säljaren om transporten 

inte kan genomföras på det sätt som Optimera 

angett. Underlåter köparen detta ansvarar han för att 

tillfartsvägar i anslutning till arbetsplatsen samt 

förhållandena inom denna medger leverans på av 

Optimera angivet sätt. 

 

Mottagningskontroll. 

1. Följesedel skall medfölja varan. 

2. Vid mottagande av varorna skall köparen vara 

närvarande, eller närvarande genom befullmäktigat 

ombud. 

3. Köparen skall vara behjälplig vid lossningen och 

mottagningen av varorna i den utsträckning det 

behövs. 

4. Köparen ansvarar för att varor som lossas och tas 

emot inte skadas vid lossningen. Han skall snarast ta 

hand om varorna för relevant lagring och 

handhavande. 

5. Köparen ansvarar själv för att varor kvitteras på 

särskild mottagningssedel eller fraktsedel. 

 

Rätt till tidförlängning. 

1. Optimera förbehåller sig rätten till tidsförlängning 

av leverans till följd av omständigheter på köparens 

sida eller som till följd av omständigheter utanför 

Optimeras kontroll eller som Optimera inte rimligen 

kunnat undanröja (force majuere). 

2. Optimera har skyldighet att omgående underrätta 

köparen om dröjsmålet. 

 

Ansvar vid försening. 

1. Om inget annat avtalats skriftligen skall Optimera 

för varje påbörjad vecka varmed de överskrider 

avtalad tidpunkt för varans avlämnande utge ett vite 

om 2 % av köpesumman av den försenade varan.  

2. Förseningsvite utgår maximalt under tio påbörjade 

förseningsveckor. 

3. Optimeras ansvar för förseningar är begränsat till 

vad som ovan anförts under punkterna 1 – 2 och 

någon annan ersättning av vad slag som tex, 

skadestånd, stillestånd, omställning beaktas ej, med 

undantag för hävning, se punkt 7. 

4. Om köparen är försenad med mottagandet skall 

särskilt avtal om lagring, hanteringen och betalning 

ske skriftligen. Om kostnaderna understiger 2.000 

kronor skall Optimera ha rätt att debitera summan 

som minimisumma per förseningstillfälle. 

5. Optimera skall i sådant avtal ha rätt till avtalsenlig 

betalning av fakturan från dagen då varorna fanns 

tillgängliga. 

6. Köparen har rätt att häva köpet om förseningen är 

av väsentlig betydelse för honom och om Optimera 

insett eller borde ha insett detta.  

Köparen har rätt att häva köpet om förseningen 

överstiger tio förseningsveckor enligt punkt 2 

Ansvar vid förseningar. 



Avser förseningen en vara som skall tillverkas eller 

skaffas särskilt för köparen efter dennes önskemål 

och kan Optimera inte utan väsentlig förlust 

tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen 

häva köpet endast om hans syfte med köpet är 

väsentligt förfelat genom förseningen eller om 

annan säljare förbundit sig att leverera varan innan 

den nya leveranstidpunkten. 

7. Häver köparen köpet vid försening, har han rätt till 

ersättning för den skada han lider. Skadestånd enligt 

denna punkt är maximerat till köpesumman på den 

försenade varan. 

 

Avbeställning. 

1. Köparen har rätt att avbeställa icke levererad vara. 

Vid avbeställning skall köparen ersätta Optimera för 

samtliga kostnader för avbeställd vara.  

2. Första likvid för betalning av kostnader till följd av 

avbeställning tas av inbetald handpenning. Kostna-

der som överstiger handpenning faktureras med 

gällande betalningsvillkor. 

 

Returer. 

1. Returnerat lagerfört material i obruten förpackning 

och i oskadat skick krediteras med 80 % av 

inköpspriset.  

Returnerat material mottages först efter att säljaren 

eller inköpsstället på Optimera blivit meddelade om 

returen. I de fall retur efter överenskommelse sker i 

samband med övrig leverans till arbetsplatsen är 

returfrakt kostnadsfri.  

 

Transportskador. 

1. Alla synliga skador på emballaget där köparen 

misstänker att det kan finnas en transportskada 

under emballaget skall antecknas på 

mottagningssedeln eller fraktsedeln och utan 

dröjsmål anmälas till fraktföraren.  

2. Varor som på emballaget visar skador som man 

misstänker att det kan finnas transport- eller 

hanteringsskador skall avemballeras inom 3 dagar 

från mottagandet för kontroll. 

3. Finns det transportskador vid kontrollen enligt 

punkt 2, skall dessa utan dröjsmål rapporteras till 

fraktföraren och till Optimera. 

4. Skador på varor som inte rapporterats enligt 

punkterna 1 – 3 i detta stycke är ej att betrakta som 

transportskador. 

 

Garanti och reklamationsrätt. 

1. Optimera lämnar ingen självständig garanti på 

varor. Optimera förmedlar emellertid den garanti 

som eventuellt lämnas som tillverknings- eller 

fabrikationsgaranti av tillverkaren eller varumärkes-

ägaren. 

2. För byggnadsdelar som är avsedda att utgöra en 

huvudsaklig del av ett en- eller tvåbostadshus gäller 

5 års reklamationsrätt. 

För övriga varor 2 års reklamationsrätt. 

3. Köparen skall reklamera varorna till säljaren eller 

till inköpsstället hos Optimera utan dröjsmål. 

4. Kund får ej vidarearbeta, förädla, montera eller göra 

några förändringar på varor som uppvisar synliga fel 

vid mottagandet.  Har sådan process börjat, 

betraktar Optimera varan vara godkänd och 

reklamation beaktas ej.  

5. Om inget annat avtalats gäller att köparens 

skadeståndsanspråk som ersättning för den skada de 

lidit till följd av fel i vara är begränsat till 15 % av 

köpesumman. 

 

Betalningsvillkor. 

1. Fakturan skall vara betald på angiven betalningsdag. 

Faktureringsavgift debiteras plus mervärdesskatt. 

2. Optimera debiterar förseningsränta med 8 % över 

för aktuell tid gällande referensränta. 

3. Optimera debiterar påminnelseavgift vid försenad 

betalning. 

4. Ordervärde understigande 1000 kr netto debiteras 

med expeditionsavgift. 

 

 

Priser. 

1. Priser anges exklusive mervärdeskatt.  

2. Optimera förbehåller sig rätten att när som helst 

kunna justera priser på prislistor presenterade på 

www.optimera .se. 

3. Optimera är bunden av offererade priser i 30 dagar 

från mottagen offert. 

 

Tvist. 

1. Optimera förbehåller sig tolkningsföreträde av dessa 

bestämmelser. 

2. Tvist skall avgöras i domstol med tillämplig lag 

eller genom förenklad tvistelösning. 
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