
Gällande fr.o.m. den 2014.01.01 och tills vidare för leveranser från Primagaz 

Sverige AB.

1  Allmänna villkor 
 Dessa leveransbestämmelser skall gälla i den mån 

parterna inte skriftligen överenskommit om annat.

1.2 Pris- betalnings- och leveransvillkor

 Priser anges exklusive mervärdesskatt, där inte annat särskilt framgår.

 Betalning skall ske kontant utan avdrag, såvida säljaren ej medger annat. 
Vid kreditköp skall betalning ske inom 15 dagar från fakturadatum.

 Säljaren debiterar faktureringsavgift.

 ADR-avgift debiteras enligt gällande prislista och föreskrifter.

 Vid försenad betalning debiterar Säljaren dröjsmålsränta på förfallet 
belopp, enligt separat fastställd räntesats.

 Har ingen leveransklausul avtalats gäller fritt Säljaren (”Ex Works”). 
Om Säljaren genom transportföretag ombesörjer frakt gäller 
transportföretagens ansvars- och befordringsbestämmelser. Eventuella 
transportskador anmäls av Köparen till transportföretaget inom sju 
dagar. Om Köparen önskar transportförsäkring bekostas denna av 
Köparen själv, frakt debiteras vid volymer under 45 kg.

1.3 Offerttid

 Säljarens offert där leveransbestämmelserna åberopas är giltig 30 dagar 
från offertdatum.

1.4 Påföljd vid utebliven betalning, äganderättsförbehåll

 Om Köparen inte betalar i rätt tid har Säljaren, efter skriftlig påminnelse, 
rätt att inställa fortsatta leveranser, intill dess fulla betalning har erlagts 
och med omedelbar verkan säga upp gällande avtal.

 Godset förblir Säljarens egendom till dess det blivit fullt betalt, i den 
utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig 
lag.

1.5 Köparens obestånd

 Om Köparen skulle begäras i konkurs, inställa sina betalningar, inleda 
ackordsförhandlingar eller på annat sätt visa tecken på obestånd, har 
Säljaren rätt att avbryta pågående leveranser och med omedelbar 
verkan säga upp gällande avtal.

1.6 Betalningsgaranti

 Säljaren har rätt att av Köparen - inom 30 dagar efter skriftlig begäran - 
erhålla en för Säljaren godtagbar, skälig betalningsgaranti.

 I det fall Köparen inte ställer begärd garanti, skall utestående fordran 
betraktas som omedelbart förfallen, och Säljaren har rätt att med 
omedelbar verkan säga upp gällande avtal.

1.7 Ansvar

 Köparen är skyldig att väl vårda och aktsamt hantera hyrd utrustning 
och svarar för skador och förluster, om inte Köparen kan visa att skadan 
eller förlusten orsakats av någon som Köparen inte ansvarar för. Vid 
yrkesmässig verksamhet svarar Köparen gentemot Säljaren för skada 
och förlust, som uppkommer genom våda eller brott av tredje man. Vid 
ej yrkesmässig verksamhet hos Köparen gäller i stället motsvarande 
bestämmelser i Konsumentköplagen.

 Som skada avses även utvändig nedsmutsning av utrustningen.

1.8 Ansvar för fel

 Säljaren ansvarar endast för fel enligt följande:

 Om levererad gasol är av annan sort eller av lägre kvalitet än vad som 
avtalats, är Säljaren skyldig att skyndsamt och kostnadsfritt återtaga 
den felaktiga gasolen och leverera avtalad gasol i samma kvantitet.

 Säljaren är skyldig att skyndsamt och kostnadsfritt avhjälpa 
konstruktions- och tillverkningsfel.

1.9 Ansvar för skadebringande egenskaper 
(produktansvar)

 Säljaren ansvarar för personskada, endast om det kan visas att skadan 
orsakats genom vårdslöshet hos Säljaren eller någon som Säljaren 
ansvarar för.

 Säljaren ansvarar inte r för skada på fast eller lös egendom.

 Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst 
eller annan indirekt skada.

 Köparn skall hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning  Säljaren åläggs 
produktansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust  som 
Säljaren inte ansvarar för gentemot Köparen enligt föregående stycken i 
denna punkt.

 Om tredje man framställer krav mot Säljaren eller Köparen på ersättning 
för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast 
underrättas härom.

 Säljaren och Köparen är skyldiga att låta sig instämmas till domstol som 
behandlar frågan om ersättningskrav mot någon av dem, om kravet 
grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av levererad 
gasol eller hyrd utrustning. Säljarens och Köparens inbördes förhållande 
skall dock alltid avgöras genom skiljedom enligt punkt 1.18.

 Begränsningar i denna och föregående punkt gäller inte om Säljaren 
gjort sig skyldig till uppsåt eller grov vårdslöshet.

1.10 Force majeure

 Skulle Säljarens åtagande till följd av eldsvåda, explosion, maskinhaveri, 
vattenflod, vattenbrist, energikris, arbetskonflikt, krig, allvarlig 
trafikrubbning, myndighets åtgärd eller annan omständighet utom 
Säljarens kontroll bli väsentligt försvårat, är Köparen skyldig att godta 
att Säljaren, alltefter omständigheterna, uppskjuter eller minskar 
leveranserna.

 Samma gäller vid fel i eller förseningar av leveranser från 
underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet som anges 
under denna punkt.

 Säljaren skall sträva efter att undanröja det hinder som uppstått, så att 
leveranser snarast kan återupptas i full utsträckning. Säljaren skall dock 
inte vara skyldig att göra några eftergifter för att få arbetskonflikt eller 
annan liknande omständighet att upphöra.

 Om Säljaren önskar åberopa sådan omständighet som anges i denna 
punkt, som grund för utebliven, försenad eller minskad leverans, skall 
Säljaren utan dröjsmål underrätta Köparen härom.

1.11 Avrop

 Avrop av gasol skall ske 3 dagar före utleverans, om ej annat 
överenskommits mellan parterna eller andra avropstider angivits av 
Säljaren.

 Köparen skall i god tid informera Säljaren om väsentliga förändringar av 
sitt behov, för att Säljaren skall ges möjlighet till anpassning.
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1.12 Mottagning

 Leverans sker endast till sådan plats, som enligt Säljaren är lämplig för 
mottagning, lossning och lastning.

 Köparen svarar för mottagning av leveransen, innefattande även 
underskrift av leveranssedeln, samt att mottagningen kan ske utan 
onödig tidsspillan.

 Vid försening orsakad av Köparen, har Säljaren rätt till ersättning för 
väntetid i enlighet med de taxor som säljaren från tid till annan tillämpar.

 Om Säljaren ombesörjer inbärning av gasolflaskor äger Säljaren rätt att 
debitera inbärningsavgift.

 Reklamation av utförd leverans skall inkomma till Säljaren från Köparen 
senast 8 dagar efter leveransen. Detta gäller även vid utförd leverans 
utan mottagarens underskrift av leveranssedeln, där så sker.

1.13 Förbehåll

 Dessa villkor gäller för gasol levererad av Säljaren och avsedd att 
användas enbart för Köparens eget behov.

 Köparen förbinder sig att inte utlåna, uthyra, pantförskriva eller på annat 
sätt överlåta hyrd utrustning.

 Köparen skall vid utmätning upplysa förrättningsman om Säljarens 
äganderätt till uthyrd utrustning. Skulle sådan upplysning inte beaktas, 
skall Köparen omgående underrätta Säljaren härom.

 Uthyrd utrustning får endast utnyttjas för gasol levererad av Säljaren.

 Säljaren förbehåller sig rätten att debitera tilläggsavgift för särskild 
hantering och leveransplanering, vid leverans i emballage eller till 
gasolstation, som ägs av Köparen.

1.14 Säkerhet

 Köparen skall följa myndigheters föreskrifter  och  av Säljaren 
utfärdade anvisningar för gasol, gasolflaskor samt annan utrustning för 
gasolhantering. Säljaren

 skall följa de eventuella särskilda säkerhetsföreskrifter som gäller hos 
Köparen och som skriftligen meddelats Säljaren.

1.15 Köparens namn och adress

 Ändras Köparens namn, firma, bolagsform eller adress skall skriftlig 
anmälan härom, utan dröjsmål göras till Säljaren. På anmodan skall 
Köparen styrka sin identitet. Nytillkomna privatpersoner registreras 
alltid med personnummer. Dess syfte är att vid alla tillfällen kunna finna 
kunder med utestående fakturor.

1.16 Tvist

 Eventuella tvister mellan Säljaren och Köparen, som inte kan göras upp i 
godo, skall avgöras enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

 Vid skiljeförfarande skall reglerna i rättegångsbalken om omröstning 
(RB 16 kap 4 §) och fördelning av kostnaderna tillämpas.

 Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö.

 Vid köp som ej avser yrkesmässig verksamhet skall tvist avgöras vid 
allmän domstol. Likaså har part rätt att anlita allmän domstol om kravet 
ej överstiger 200.000 kronor.

 Tvist får ej utgöra grund för att innehålla betalning för utförda 
leveranser.

 Svensk lag ska användas vid tolkning eller tillämpning av avtalet.

2  Villkor föwr leverans av gasol i gasolflaskor samt 
uthyrning av gasolflaskor

 Nedanstående villkor gäller utöver Allmänna villkor.

2.1 Omfattning

 I samband med gasolleverans hyr Säljaren, i mån av tillgång, ut 
gasolflaskor. Detta gäller dock ej om flaskan är kund ägd.

2.2 Hyresavtal

 Innan gasolflaska utlämnas till Köparen skall skriftligt hyresavtal för 
gasolflaskan tecknas av parterna. Underskriven leveranssedel utgör 
underlag för fakturering och likställs med skriftligt hyresavtal. Köparen 
skall vid varje leverans uppvisa legitimation.

2.3 Returer

 Köparen förbinder sig att utan dröjsmål, återlämna hyrd gasolflaska 
med kåpa (om tillämplig) och ett resterande övertryck. Både Säljaren 
och Köparen skall kontrollera att rätt antal levererade och returnerade 
gasolflaskor noteras på leveranssedeln eller på annat härför avsett 
formulär, försett med korrekt kundnummer.

2.4 Förbehåll

 Köparen får inte låta annan, för eget bruk men i Köparens namn, hos 
Säljaren uthämta gasolflaska. 

2.5 Hyresavtalets upphörande

 Upphör hyresavtalet eller annan mellan parterna träffad 
hyresöverenskommelse avseende gasolflaska att gälla på grund av 
Köparens avtalsbrott, skall Köparen utan krav på ersättning, omedelbart 
återlämna samtliga gasolflaskor, alternativt omedelbart ersätta Säljaren 
för förkomna flaskor enligt Säljarens från tid till annan tillämpade 
prislista, oavsett om köpt gasol förbrukats eller inte.

 Upphör hyresavtalet eller annan mellan parterna träffad 
överenskommelse att gälla på annan grund än ovanstående gäller vad 
som stadgas i punkt

 Inbetalt belopp för hyresavtal som upphör i förtid återbetalas inte.

3 Villkor för leverans av gasol i gasolflaskor 
Nedanstående villkor gäller utöver Allmänna villkor.

3.1 Inbyte och återköp

 Köparen äger rätt att byta in gasolflaskor hos Säljaren mot fulla flaskor 
av motsvarande typ, storlek och lika antal. Inbyte medges endast av 
oskadade gasolflaskor. Säljaren återköper ej gasolflaskor från Köparen. 
Flaskor äldre än 10 år efter senaste provtryckning godtages ej.

 Vid återlämnande av skadad gasolflaska debiteras denna enligt gällande 
prislista för köp av gasolflaska.

3.2 Mängd och kvalitet

 Levererad mängd gasol bestäms och debiteras enligt, på flaskan, 
angiven gasolvikt. Nominell gasolvikt skall ligga inom, av myndighet, 
fastställd fyllningstolerans för gasol i flaskor. Gasol fylld i, av svenska 
myndigheter, godkända gasolflaskor skall innehålla mer än 90 
viktprocent propan samt ge ett effektivt värmevärde av minst 46 MJ/kg 
vid 00C och 100 kPa (1 bar).
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