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Giltighet. 
Vid köp ifrån Ramo AB gäller våra nedan angivna 
leveransbestämmelser i första hand framför NL 01 
och köplagen. Vid konkurrens mellan våra 
leveransbestämmelser och NL 01 samt köplagen 
gäller våra bestämmelser.  
 
Vid beställning av Ramo gäller i förstahand Ramo 
AB allmänna inköpsvillkor. Vid konkurrens mellan 
våra allmänna inköpsvillkor och NL 01 samt 
köplagen gäller våra allmänna inköpsvillkor. Våra 
allmänna inköpsvillkor kan hämtas på hemsida eller 
efterfrågas ifrån Ramo Material AB. 
 
Priser. 
Vid fakturering tillämpas leveransdagens pris. 
Priser gäller med reservation för kursförändringar i 
valuta på importerat material.  
För råmaterialpriser gäller leveransdagens pris. 
På priset tillkommer vid varje tidpunkt gällande 
mervärdesskatt. Ramo förbehåller sig rätten att 
justera priset vid en förändring av tullkostnader. 
Kunden är skyldig att uppge eller godkänna 
statistiska nr vid import. Om statistiskt nr inte kan 
anges av kund ansvarar kunden för alla 
felaktigheter som kan uppstå i det fall Ramo blir 
ansvarig. 
Övriga kostnader som inte kan påverkas av Ramo 
kan komma att justera slutpriset. 
 
Betalningsvillkor. 
Betalningstiden är 30 dagar om inget annat är 
avtalat.  
 
Antal. 
Över och underleveranser kan förekomma med +/-
10 % av beställt antal.  
 
Certifikat. 
Kvalitetscertifikat och materialintyg kan komma att 
debiteras. Certifikat och intyg levereras alltid utan 
Ramos inköpskälla. Original förvaras hos Ramo.  
 
Kreditering. 
Kreditfaktura utställs endast mot mottagen 
returnerad felaktig vara. 
 
Frakter. 
Alla leveranser gäller fritt vårt lager i Värnamo. 
Exw Värnamo Incoterms. 
 
Ansvarsförsäkring. 
Produktansvarsförsäkring är tecknad upp till ett 
värde på 10 milj. SEK. 
 
Emballage. 

Kostnad för kartongemballage tillkommer. Övriga 
emballage kostnader är: 
Helpall:     135:-     (€13) 
Helpallskrage:  135:-     (€13) 
Halvpall:    80:-     (€8) 
Halvpallskrage:    80:-     (€8) 
 
Retur av pallemballage accepteras endast med 
betald frakt fritt Ramo. Minsta värde av 
pallemballage i retur är 5000 kr per leverans. 
 
Dröjsmålsränta. 
Debiteras vid för sen betalning med 20 % över 
diskontot. 
 
Annullation. 
Eventuell annullation skall brevledes meddelas 
inom 10 arbetsdagar från köparens mottagnings 
datum av order bekräftelse. Vid beställning av icke 
lagervara eller på kunds ritningsunderlag står det 
säljaren fritt att avgöra om han vill godta 
annulleringen eller kräva köpets fullgörande.   
 
Reklamation.                                                                                                                                                
Köparen har inte rätt att returnera eller få kredit på 
en vara som överensstämmer med beställning och 
ritning. Reklamation av vara ska ske skriftligt 
senast 10 arbetsdagar efter mottaget gods oavsett 
orsak.  
 
Leveransförsening. 
Köparen har inte rätt till skadestånd eller annan 
ersättning vid försenad leverans. 
 
Avropsvillkor. 
Säljaren äger rätt att leverera och debitera 
avropsorder eller godkänd prognosorder som inte är 
uttagen efter avropstidens utgång. Avrop/prognos 
tidens längd är 12 månader efter order datum om 
inget annat avtalats. 
 
Faktura. 
Skriftliga anmärkningar på faktura som inte är 
gjord inom 10 arbetsdagar från faktura datum 
godkänns inte. 
 
Tvistemål. 
Vid tvistemål på någon av ovanstående punkter 
skall detta avgöras i svensk domstol enligt svensk 
lag.  
 
Ansvar. 
Ramo tar endast ansvar för skriftligen bekräftade 
avtal. Ramo ansvarar inte för följder orsakade av 
tryckfel på vår hemsida eller utskick. 


