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Tillägg till
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER/ALLMÄNNA
HYRESVILLKOR avseende
LEVERANS, MONTAGE OCH DEMONTAGE
(MONTAGEBESTÄMMELSER)

Utöver leverans av gods kan Säljaren åtaga sig att utföra
montage. För leverans och montage/demontage av gods
gäller Allmänna leveransbestämmelser med nedan angivna
ändringar och tillägg.

1. Montagets/demontagets omfattning
Säljaren åtager sig att, om så överenskommits vid köp eller
hyra, ansvara för att vederbörande gods, på plats som
anvisats av Köparen, monteras/demonteras på ett fullgott
sätt.
2. Köparens åligganden
Säljarens montageåtaganden förutsätter att Köparen
tillhandahåller och bekostar:
2.1 Transporter
- Det åvilar Köparen att taga emot leveransen, vara
behjälplig med lossning samt kontrollera antal och
godskondition. Eventuellt skadat eller saknat gods
meddelas inom 7 dagar till transportföretaget för
besiktning.
- Transport av allt material skall ske till montageplatsen.
2.2 Arbetsområde
- Markens beskaffenhet, yta och lutning skall vara sådan
att normalt montage kan ske.
- Marken vid minst en av hallens långsidor skall vara av
den beskaffenheten att en mobilkran obehindrat kan
köras där.
- Snöröjning skall ombesörjas av Köparen i den
omfattning att montaget kan ske i normal takt.
- Montageplatsen skall ha sådant utförande att normala
transport- fordon, såsom lastbil, personbil eller truck
kan användas.
2.3 Elektrisk energi
- 220 volts uttag
2.4
3. Tider
Om det mellan parter inte överenskommits om
bestämd igångsättningstid för montagets utförande,
skall Köparen avropa arbetet senast 15 dagar innan
igångsättandet.
4. Merkostnad
4.1 Kan montagearbetet inte utföras kontinuerligt har
Säljaren rätt till ersättning för den merkostnad som
därigenom uppkommer.
4.2 Extra arbete eller väntetid, som orsakats av att i dessa
bestämmelser angivna förutsättningar och åligganden
inte uppfyllts av Köparen eller av annan omständighet
för vilken Säljaren inte svarar, debiteras särskilt enligt
den prislista och de normer för löpande räkning som
Säljaren tillämpar vid den aktuella tidpunkten.
4.3 Därutöver äger Säljaren rätt att debitera extratid och
kostnader som kan uppkomma vid nedslagning av
jordankare på grund av onormala förhållanden till
exempel tjälad mark, berg, storblock, sprängsten och
dylikt. Säljaren har även rätt till ersättning för
merkostnad som kan uppkomma om montagearbetet
försenas, eller ej kan utföras, p g a till exempel stark
blåst (>10 ms).

5. Arbetsmiljö
5.1 Köparen är ansvarig för samordning av skyddsåtgärder
enligt arbetsmiljölagen.
5.2 Köparen är vidare skyldig att informera Säljarens
personal om de risker som kan finnas på montageplatsen
och vid användning av verktyg och utrustning som
tillhandahålles av Köparen, att erforderliga
skyddsanordningar finns på montageplatsen samt att enligt
gällande föreskrifter om arbetsmiljö och arbetarskydd
förebygga att Säljarens personal utsätts för ohälsa eller
olycksfall.
5.3 Köparen ansvarar för att av Säljaren anlitad
montagepersonal underrättas om de säkerhetsföreskrifter
som tillämpas inom berört område, t ex brandskydd vid
svetsning och skärbränning, samt ev. sekretessföreskrifter.
5.4 Anordningar och kostnader för upprätthållande av
angiven säkerhet bestrides av Köparen.
5.5 Köparen är skyldig att tillse att montagepersonalen har
tillgång till toalett och omklädningsrum inom rimligt
avstånd.
6. Ansvar för fel i montering
6.1 Fel som beror på bristfälligheter i arbetsmaterial eller
montering skall avhjälpas av Säljaren på egen bekostnad.
6.2 Säljarens ansvar avseende montaget avser endast fel
som visar sig inom ett år från det montaget av godset
slutförts och detta anmälts av Köparen till Säljaren.
6.3 Vidare avser Säljarens ansvar endast fel som uppstår
vid ett riktigt handhavande av godset för avsett ändamål
och under iakttagande av skälig aktsamhet.
6.4 Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i montaget
utge någon ersättning till Köparen för personskada,
produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt
skada. Denna begränsning av Säljarens ansvar gäller dock
ej om Säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
6.5 För den händelse kunden själv, eller genom endast
anvisningar/biträde från Säljaren, monterar
väderskyddet/hallen, svarar kunden i alla avseende för att
detta genomförs på ett fackmässigt sätt och med
iakttagande av de instruktioner och riktlinjer som
föreligger.
7. Reklamationer
Anmärkningar på av Säljaren utfört monteringsarbete
skall göras skriftligen inom en (1) vecka efter avslutat
montage.
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