
RESUT 05 

LEVERANS- OCH GARANTIBESTÄMMELSER FÖR RESERVDELAR, 
UTBYTESKOMPONENTER OCH REPARATIONER  
 
Utarbetade av MaskinLeverantörerna och Maskinentreprenörerna  
 
Tillämplighet och omfattning 
1.  För reservdelar, utbyteskomponenter och reparationer avseende anläggningsmaskiner, byggmaskiner, truckar, 
och skogsmaskiner, tillbehör, redskap mm som används för yrkesmässig verksamhet gäller i tillämpliga delar 
varans leveransavtal med följande ändringar och tillägg. 
 
Emballage 
2.  Angivna priser innefattar emballage. 
3.  Säljaren äger dock rätt att till självkostnadspris debitera förstärkt emballage, om detta erfordras för den enskilda 
transporten. Emballage som kan återanvändas debiteras dock inte om köparen utan dröjsmål på säljarens anmodan 
återlämnar det fritt säljarens lager. 
 
Pris för utbyteskomponent 
4.  Vid leverans av utbyteskomponent fakturerar säljaren komponentens nypris. Om köparen inom 14 dagar efter 
leverans av utbyteskomponenten till säljaren avlämnar likadan enhet som är renoverbar krediteras köparen skäligt 
pris för denna. Med skäligt pris förstås skillnaden mellan nypris och det av säljaren fastställda utbytespriset eller 
skillnaden mellan nypriset och reparationskostnaden för den av köparen avlämnade enheten jämte normal 
avskrivning. ©
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Returrätt 
5.  Köparen äger beträffande obrutna förpackningar av reservdelar och utbyteskomponenter som är frekventa eller 
som säljaren normalt lagerför, returrätt inom 14 dagar från leverans. Returrätten avser dock inte 
förbrukningsmaterial vars värde understiger…………..kronor. Kreditering görs med fakturerat belopp med skäligt 
avdrag för administrations- och hanteringskostnader. 
I de fall returen föranletts av en felbedömning från säljarens sida avseende behovet av delar, krediteras köparen 
fakturerat belopp jämte returfraktkostnader. 
Rätten att returnera vara är begränsad till vad ovan sagts. 
 
Reparationskostnader 
6.  Säljaren skall på begäran ange beräknad reparationskostnad. 
  
Ränta 
7.  Köparen har ej skyldighet att erlägga ränta på förfallen faktura för utbyteskomponent förrän värdet på 
inbytesvaran slutligt fastställts. 
 
Leveranstid 
8.  Reservdelar och utbyteskomponenter skall levereras utan dröjsmål. Säljaren skall vid beställning ange beräknad 
leveranstid. 
 
Garanti 
9.  Säljaren skall vid köpetillfället utfästa ett skriftligt garantiåtagande för reservdelar, utbyteskomponenter och 
reparationsarbete. I detta åtagande skall det framgå hur många drifttimmar alternativt månader som säljaren 
ansvarar för fel. Åtagandet skall samtidigt klargöras gentemot köparen. 
 
10.  Garantin gäller inte fel som orsakats av maskindel som säljaren inte godkänt. 
Ovanstående garantibestämmelse gäller ej fel avhjälpta enligt garantiåtagande i varans leveransavtal. 
 
Reklamation 
11.  Delar som inte godkänns vid reklamation skall återsändas till köparen, om denne begärt detta. 
 
Hyresmaskin 
12.  Om hyresmaskin används skall skriftligt avtal därom upprättas. 
 
Försäkringar 
13.  Vid reparationsarbeten skall säljaren inneha sedvanlig ansvarsförsäkring. 
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