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Restauranggrossisten DSRG AB 

Allmänna villkor för försäljning och leverans 

Januari 2020 

Nedanstående villkor gäller för alla beställningar och leveranser som görs och arrangeras av 

Restauranggrossisten DSRG AB om inte ett annat skriftligt avtal med köparen föreligger. Villkoren 

anses vara en integrerad del av Restauranggrossisten AB:s erbjudanden, orderbekräftelser och 

köpeavtal och är därmed bindande för köpare i förhållande till köpet. 

1 Erbjudande 

Om inget annat anges i erbjudandet gäller erbjudandet i 30 dagar från det datum då erbjudandet 

gjordes, men i mån av tillgång. 

2 Priser 

Alla priser som anges i erbjudanden, orderbekräftelser och köpeavtal är marknadspriser baserade på 

den växelkurs, tullavgift och avgifter som gäller på dagen för erbjudandet eller orderbekräftelsen, 

inklusive import- och exporttullar men exklusive mervärdesskatt. Angivna priser är också baserade på 

marknadspriserna för Restauranggrossisten DSRG AB:s leverantörer/underleverantörer. 

Restauranggrossisten DSRG AB förbehåller sig rätten att justera de angivna priserna som svar på 

förändringar i ovanstående faktorer som inträffar före köpet (se klausul 6). Om ett pris är i en annan 

valuta än EUR eller SEK har Restauranggrossisten DSRG AB rätt att fakturera köparen för 

växelskillnaden mellan det överenskomna priset, omräknat till SEK vid tidpunkten för avtalet och 

SEK:s växelkurs vid tidpunkten för köparens betalning. 
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3 Inbytespriser 

Om Restauranggrossisten tar emot begagnad utrustning i utbyte står köparen för risken fram till 

inbytt föremål är i Restauranggrossisten AB:s ägo. Alla inbytespriser har fastställts på villkoret att de 

inbytta föremålen är funktionsdugliga, underhålls enligt föreskriven och korrekt service fram till dess 

att föremålet/-en levererats till Restauranggrossisten AB. Det är också ett villkor att de inbytta 

föremålen är i det skick som beskrivits av köparen när de inbytta föremålen levereras till 

Restauranggrossisten DSRG AB. 

4 Beställningar  

Endast orderbekräftelser och köpeavtal godkända av Restauranggrossisten DSRG AB:s ledning anses 

bindande för Restauranggrossisten DSRG AB. 

5 Leveransreservation 

Vid strejk, lockout eller annat arbetstopp hos Restauranggrossisten DSRG AB eller hos 

Restauranggrossisten DSRG AB:s leverantörer/underleverantörer som en beställning beror på 

och vid krig, strejkvakt, karantän, epidemier, haveri, trafikhinder, inklusive ishinder, 

eldsvåda, betydande och plötsliga kostnadsökningar och andra oförutsedda orsaker som 

förhindrar eller avsevärt gör utförande av en beställning eller transport av varan till 

leveransstället svår, leverans är skjutas upp utan ansvar från Restauranggrossisten DSRG AB 

sida så länge hindret föreligger. Restauranggrossisten DSRG AB förbehåller sig rätten att 

annullera beställningen befriad från ansvar vid leverantörsfel eller i händelse av 

omständigheter som inte är av tillfällig karaktär och som beskrivs ovan. 

6 Leverans 

Angivna leveranstider räknas från den tidpunkt då den slutliga beställningen tas emot och all 

information som är nödvändig för att utföra leverans har kommunicerats till 

Restauranggrossisten DSRG AB. Restauranggrossisten DSRG AB tar inget ansvar för förlust 

till följd av försenad leverans, och köparen får därför inte kräva skadestånd vid försenad 

leverans. 
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7 Betalning 

Om inget annat avtal finns ska betalning ske vid leverans. Om köparen inte kan ta emot 

leveransen vid avtalad tid förfaller köpeskillingen ändå när leveransen redovisas färdig för 

leverans. Vid utebliven betalning har Restauranggrossisten DSRG AB rätt att säga upp avtalet 

utan anmäla och kräva skadestånd för Restauranggrossisten DSRG AB:s förlust. 

8 Ränta vid försenad betalning 

Vid betalning efter förfallodatum/leveransdatum eller överenskommen "sista betalningsdag" 

debiteras 1,5% ränta per månad från förfallodag/leveransdatum tills betalning sker. 

9 Kontantförsäljning 

Som framgår av punkt 7 sker leverans mot kontant betalning vid leverans om inte annat 

avtalats. En överenskommelse om en kortare förlängning av betalningen av köpeskillingen 

eller del därav innebär det köpet anses som om ett kreditavtal har ingåtts. 

10 Äganderättsförbehåll 

Restauranggrossisten DSRG AB behåller äganderätten till föremålen och äganderätten till 

föremålen kvarstår fram tills dess betalning av hela köpeskillingen, inklusive eventuell ränta 

och upplupna kostnader. Fram tills betalning av hela köpeskillingen erlagts har köparen inte 

rätt att hyra ut, pantsätta eller på något annat sätt hantera de sålda föremålen. Om 

köpeskillingen inte betalas vid förfallodagen har Restauranggrossisten DSRG AB rätt att 

återta föremålen i besittning via kronofogderätten. Om giltigt äganderättsförbehåll kräver 

registrering i offentligt register, ska köparen i god tro biträda vid sådan registrering före eller i 

samband med leverans, och köparen ska stå för alla kostnader i samband med sådan 

registrering. 

11 Avräkning 

Köparen har inte rätt att kvitta mot eventuella motkrav som inte har godtagits av 

Restauranggrossisten DSRG AB. 
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12 Fel och reklamationer 

(1) Köparen måste omedelbart vid leverans besiktiga de levererade varorna.  

(2) Reklamation av synliga fel ska omedelbart och skriftligen göras till Restauranggrossisten 

DSRG AB och senast den femte arbetsdagen efter leverans.  

(3) Enligt Restauranggrossisten DSRG AB gottfinnande kommer eventuella defekter i de 

levererade artiklarna att åtgärdas genom reparation eller korrigeras genom en 

ersättningsleverans. Beställningen får inte annulleras på grund av defekter.  

(4) Köparen har informerats om att den köpta utrustningen kan ha använts före köp. Om den 

köpta utrustningen har använts kan det finnas delar som behöver bytas ut. Eftersom sådan 

utrustning har använts kan Restauranggrossisten DSRG AB inte garantera att de antagna och 

angivna drifttimmar eller annan maskinhistorik är korrekt. Vid köp av begagnad utrustning är 

Restauranggrossisten DSRG AB befriad från ansvar för delar som behöver bytas efter 

leverans, se klausul 6, och Restauranggrossisten DSRG AB är också befriade från ansvar om 

antal drifttimmar som anges eller något annat maskinhistoriken är felaktig.  

(5) Köparens ändring eller ingrepp i de sålda föremålen utan Restauranggrossisten DSRG AB 

föregående skriftliga samtycke innebär att köparen i efterhand inte får framföra några krav 

mot Restauranggrossisten DSRG AB. 

13 Ansvarsbegränsning och produktansvar 

(1) Köparens eventuella anspråk mot Restauranggrossisten DSRG AB som härrör från 

Restauranggrossisten DSRG AB:s överträdelse av kontraktet får inte överstiga 

fakturabeloppet för de sålda föremålen.  

(2) Restauranggrossisten DSRG AB ansvarar inte för rörelseförlust, utebliven vinst eller 

annan indirekt förlust i förhållande till beställningen, inklusive indirekta förluster som uppstår 

på grund av förseningar eller fel i de sålda föremålen.  

(3) Restauranggrossisten DSRG AB får endast åläggas produktansvar om gällande 

lagstiftning, inklusive produktansvarslagstiftningen, så föreskriver och om inte annat anges i 

dessa villkor. 
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14 Retur 

De sålda varorna får endast returneras efter skriftlig överenskommelse. 

15 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 

Restauranggrossisten DSRG AB har rätt att överlåta alla rättigheter och skyldigheter till tredje 

part enligt avtal med köparen. 

16 Behandling av personuppgifter 

(1) Som en del av kundrelationerna behandlar Restauranggrossisten DSRG AB ett antal 

personuppgifter om köparen i kundhanteringssyfte, inklusive leverans av den varor/tjänster 

beställda, fakturering, marknadsföring etc. Bearbetning sker i enlighet med tillämplig 

dataskyddslagstiftning, särskilt den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 

och behandlas i strikt förtroende och säkerhet. 

17 Forum och tillämplig lag 

Krav som härrör från eller uppstår i samband med ett avtal mellan Restauranggrossisten 

DSRG AB och köparen får endast ställas inför domstol i den jurisdiktion där 

Restauranggrossisten DSRG AB har sitt registrerade kontor i Sverige. Svensk lag gäller. 
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