Allmänna villkor Ileby Montage AB - Konsument

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av markiser och solskydd (”Produkten”) av Ileby Montage AB, 55802-8368 (”Ileby”), om
annat inte följer av lag eller annars särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (”Konsumenten”) och Ileby.
OFFERT
Ilebys offert (”Offerten”) gäller i 30 dagar räknat från offertdatum, om inte annan tid särskilt angetts. Konsumentens skriftliga
godkännande av Offerten ska vara Ileby tillhanda inom denna tid för att avtal ska anses ha ingåtts.
LEVERANSVILLKOR
Produkten levereras fraktfritt till den adress som angetts i Offerten. Om inte leveransdatum anges i Offerten levereras Produkten senast
7 veckor efter det att Konsumenten skriftligen har godkänt Offerten.
LEVERANSFÖRSENING
Försenas leveransen på grund av någon omständighet som enligt konsumentköplagen utgör befrielsegrund eller på grund av någon
handling eller underlåtenhet från Konsumentens sida, inklusive Ilebys avbrytande av avtalets fullgörande enligt punkt REF
_Ref353370316 \r \h 8 är Ileby inte skyldig att fullgöra köpet under denna tid.
Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt för Ileby att fullfölja en beställning, exempelvis då Ilebys leverantör inte kan fullfölja sitt
åtagande gentemot Ileby. Avlämnande av produkten ska inte anses ske för sent om det hindras av sådan händelse utanför Ilebys kontroll.
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Produkten förblir Ilebys egendom till dess full betalning har erlagts av Konsumenten. För det fall avtalet hävs till följd av
Konsumentens uteblivna betalning ska Ileby ha rätt att återta Produkten om det inte hindras av att Produkten har tillförts en fastighet på
sätt som innebär att Produkten blivit fastighetstillbehör till nämnda fastighet.
MONTERING
Ileby åtar sig att i samband med leverans av Produkten montera denna hos Konsumenten. Konsumenten ska inför montering ha utfört
åtgärder som framgår av Offerten. Montering av Produkten utförs enbart med respektive Produkts medföljande utrustning.
INSTALLATION AV EL
Installation av i Produkten ingående elektriska komponenter eller annan elektricitet för handahavandet av Produkten ingår inte i Ilebys
åtagande att montera Produkten. Konsumenten ombesörjer och bekostar själv att i Produkten ingående el kopplas in och installeras av
behörig elektriker om inte annat särskilt har avtalats mellan Konsumenten och Ileby.
PRIS OCH BETALNING
Avtalat pris för Produkten framgår av Offerten. Avtalat pris, inklusive mervärdesskatt, ska erläggas mot faktura med 50 % i förskott när
Offerten godkänns av Konsumenten och med 50 % när Produkterna har levererats samt monterats enligt punkt REF _Ref353361687 \r
\h 6 ovan.
För montering av Produkten utgår arvode på löpande räkning till det timpris som anges i Offerten. Arvode för montering av Produkten
faktureras Konsumenten då montering enligt punkt REF _Ref353361687 \r \h 6 slutförts.
Beloppen förfaller till betalning 14 dagar efter fakturadatum. Betalar inte Konsumenten i rätt tid, har Ileby rätt till dröjsmålsränta från
förfallodagen med räntesats enligt räntelagen samt till lagstadgade avgifter.
Betalar inte Konsumenten i rätt tid, får Ileby, efter att skriftligen ha meddelat Konsumenten, avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess

betalning sker.
Om Konsumentens betalningsdröjsmål utgör väsentligt avtalsbrott för Ileby eller om Konsumenten inte betalat trots att viss tilläggstid
meddelats, får Ileby häva avtalet genom skriftligt meddelande till Konsumenten. Ileby har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning
för skada i enlighet med konsumentköpslagens regler härom.
AVBESTÄLLNING
Eftersom Produkten är måttbeställd enligt varje kunds specifikationer har inte Konsumenten rätt att avbeställa Produkten.
GARANTI
Ileby lämnar två års garanti på Produkterna vid material- eller fabrikationsfel. Vid vanvård, onormalt användande och fall där Produkten
inte har skötts enligt tillverkarens eller Ilebys anvisningar gäller inte garanti. Garanti gäller från leveransdagen och mot uppvisande av
kvitto/faktura.
FELANSVAR
Ileby ska i enlighet med vad som anges nedan, genom utbyte eller reparation, avhjälpa fel i Produkten som beror på bristfälligheter i
konstruktion, material eller tillverkning. Ilebys ansvar omfattar inte fel som beror på av Konsumenten tillhandahållet material eller på av
Konsumenten föreskriven eller specificerad konstruktion. Ilebys ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit
efter det att Produkten har levererats till Konsumenten, undantaget fel orsakade av att Ilebys montering av Produkten varit bristfällig.
Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att de i Offerten angivna åtagandena inte uppfyllts av Konsumenten,
oriktig användning av Produkten, bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Konsumentens sida, ändringar utan Ilebys skriftliga
medgivande eller av Konsumenten oriktigt utförda reparationer.

Ilebys ansvar omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.

Ilebys ansvar avser endast fel som visar sig inom ett tre år från den dag Produkten levererades.

Ileby har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i denna punkt. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis
ekonomisk följdförlust eller indirekt skada. Denna begränsning av Ilebys ansvar gäller dock inte om Ileby gjort sig skyldig till grov
vårdslöshet.
REKLAMATION
Konsumenten ska skriftligen till Ileby reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och inte senare än tre år från det
Konsumenten tagit emot Produkten. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig.

Reklamerar Konsumenten inte enligt vad som anges ovan, förlorar Konsumenten rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.
Avhjälpandet ska utföras hos Konsumenten, om det inte enligt Ileby är lämpligare att den felaktiga delen eller Produkten repareras eller
byts ut hos Ileby. Fel ska anses åtgärdat då Ileby levererar en vederbörligen reparerad eller utbytt del till Konsumenten.
Reklamerar Konsumenten och det visar sig inte föreligga något fel som Ileby svarar för, har Ileby rätt till ersättning från Konsumenten
för nedlagt arbete och de kostnader som reklamationen har medfört för Ileby.
Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat än Produkten, svarar Konsumenten för arbete och kostnader som orsakas därav.
ANSVAR FÖR SAKSKADA
Ileby ansvarar inte mot Konsumenten för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om

skadan inträffar efter det att Produkterna har levererats till Konsumenten om skadorna inte berott på fel i den sålda varan.
MEDDELANDEN
Reklamation och andra meddelanden ska ske genom med bud, brev eller e-post till i Offerten angivna eller senare meddelade adresser.
Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda (i) om avlämnat med bud: vid överlämnandet, (ii) om avsänt med brev: 3 dagar
efter avlämnande för postbefordran, och (iii) om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.
Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.
TVIST
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol.
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