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ALLMÄNNA VILLKOR 
AV1206 Eldoform 

 
1 Tillämplighet
1.1  Dessa villkor gäller när Eldoform (EOF) endast levererar produkt. 
1.2  När EOF utför montagearbete, installerar och driftsätter produkt som levererats av EOF. 
1.3  Med produkt menas i dessa Allmänna Villkor den spis, apparatur och övrigt material som  
       enligt avtal mellan EOF och Kund skall levereras. 
 
2 Handlingar vid montage 
2.1  Kund skall senast fyra veckor, före det planerade projektets start enligt 1.2 förse EOF 

med byggteknisk- och annan information samt underlag som är nödvändigt för att ta fram 
de ritningar, beskrivningar och handlingar som åvilar EOF enligt 1.2. Kund skall också 
utan kostnad för EOF lämna skälig assistans när det gäller att förklara den information 
och det underlag som lämnats av kunden själv. 

2.2  EOF skall i samband med offerering förse kund med information som beskriver 
förutsättningar för att produkten skall kunna monteras. 

2.3  EOF skall senast när uppdraget är slutfört överlämna handhavandeinstruktioner för att 
kund skall kunna sätta igång, driva och underhålla den levererade produkten. 

 
3 Offert 
3.1  Påskriven offert gäller som beställning och kontrakt. 
3.2  Montage och/eller leverans av produkt omfattas av det som står angivet i offert. 
3.3  Offert gäller, om inget annat anges, i 90 dagar. 
   
4 Projektstart 
4.1  Påbörjande av projektering sker efter tecknande av beställning och innebär måttagning, 
       kommunikation med andra entreprenörer, ritningsarbete och beställningar.  
 
5 Leveranstid, ev försening 
5.1  Leveranstid räknas alltid från projektstart.  
5.2  Generell leveranstid är enligt tider angivna på gällande prislista. 
5.3  Vid försening orsakad av EOF som överstiger 2 (två) månader efter arbetets 

färdigställande enligt beställning är Kund berättigad att av EOF erhålla avdrag på priset 
med ett belopp av 1 (en) % av det fasta priset inklusive mervärdesskatt för varje påbörjad 
vecka varmed färdigställandet av arbetet fördröjts. Dock maximalt 20% av totalt 
kontraktsbelopp. Försening orsakad av annan part såsom leverantör, entreprenör eller dyl 
utgör inte grund för avdrag på belopp. Leveransunderlag såsom följesedlar etc redovisas 
på begäran.  

5.4  EOF har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd 
       av omständighet på köparens sida eller till följd av omständighet utanför EOF:s kontroll    
 eller icke vållat förhållande som EOF inte rimligen kunnat undanröja. För rätt till sådan 
 förlängning krävs att EOF utan dröjsmål underrättar köparen om hindret. 
5.5 Om köparen inte tar emot varan på avtalad tid och detta inte beror på händelser som anges  
 under ”force majeure”, eller på EOF, är köparen skyldig att erlägga betalning i enlighet 
 med avtalet som om varan i fråga hade levererats. EOF skall då, på köparens risk och 
 bekostnad tillse att varan lagras.  
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7 Leverans och slutleverans 
7.1  Endast leverans av produkt: EOF anses ha fullgjort sina åtaganden enligt beställning när 

produkt är levererad. 
7.2  Leverans och montage av produkt: EOF anses ha fullgjort sina åtaganden enligt 
 beställning när leverans och montage av produkt är gjord. Produkten behöver EJ vara  
 driftsatt för att leveransen skall anses vara fullgjord. 
7.3  EOF anses ha fullgjort sina åtaganden enligt beställning även om elentreprenör eller 

annan entreprenör inte fullgjort sin del av installationen. Beträffande elarbete och andra 
av EOF ej kontrakterade entreprenörers arbete sträcker sig Eldoforms åtagande endast till 
handledning av dessa och inkluderas därför inte i EOF:s åtagande.  

7.4  I de fall andra, av EOF ej kontrakterade, inblandade entreprenörer ej fullgjort sina 
 åtaganden, alternativt efter överenskommelse med kund om risk för skada på av EOF 
 levererad produkt föreligger, tillkommer extra tim debitering ( 550 kr + moms ) för  
 ställtid och återbesök.  
7.5  Om kunden blivit uppmärksammad på att risk för skada på produkt föreligger, som t.ex  
 vid leverans ut till arbetsplats utan tak eller möjlighet till inlåsning, trots det väljer att få  
 produkten levererad, ansvarar kunden själv för uppkomst av eventuella skador. 

 
8 Besiktning av anläggning 
8.1  Då EOF monterar produkt själva ansvarar EOF, om inget annat anges, för besiktning. 
8.2  Besiktning kräver endast att anläggningen behöver vara driftprovad och ej driftsatt.  
8.3  Då EOF endast leverera produkt och Kund själv ombesörjer besiktning debiteras 
    slutlikviden i samband med att EOF fullgjort sitt åtagande enligt beställning, även om  
    anläggning inte är besiktigad.  
8.4  EOF ansvarar inte för kontakt med myndigheter såsom tillståndsansökan eller besiktning  
 av installation.  
8.5  EOF reserverar sig för olika tolkningar av regelverket i olika län.  
 
 
9 Garantier 
9.1  Installation skall göras enligt anvisning vilket gör att funktion och säkerhet garanteras 
 och anläggningen uppfyller gällande byggregler, byggnormer, föreskrifter och krav.  
9.2  Produktens garantitid är 2 år och omfattar materialfel eller tekniskt fel på ingående  
 komponenter. Garantitiden gäller från datum då slutlikvid erlades. 
9.3  EOF garanterar, om kund icke erhåller godkänd besiktning, att på EOFs bekostnad inom 

6 (sex) månader från den icke godkända besiktningen ombesörja att de icke godkända 
punkterna som EOF ansvarar för tillrättaläggs samt att en ny besiktning utförs.     
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10 Ekonomi 
10.1 I samband med beställning görs en kreditupplysning. 
10.2  I det fall kreditvärdighet hos Kund är svag debiteras förskott och slutlikvid kontant före  
  slutleverans. EOF tar sig även rätten att själv besluta om likvid skall erläggas i samband  
  med beställning eller före leverans. 
10.3 Betalningsvilkor är normalt 20 dagar om inget annat anges.  
10.4 Förskottsbetalning ( á-conto ) ställs i regel med 50 % av beställningsbeloppet och 

debiteras efter påskriven beställning. Gäller särskilt på kundspecifika eller handgjorda 
produkter. 

10.5 Slutlikvid om resterande 50 % debiteras efter eller i samband med produktleverans där 
  montage ej ingår.  
10.6 Produkt som av EOF monterats debiteras med 40 % av beställningsbeloppet efter färdigt 

montage samt resterande 10% efter besiktning alternativt i samband med driftprovning 
av anläggning. Det senare gäller endast gaseldar. 

10.7 Om kund eller kunds anlitade entreprenör ej tagit del av installationsanvisningar och  
  därpå kallar EOF för återbesök på plats, tillkommer extra tim debitering för  
  projektledning enligt gällande prislista, dock min 550 kr + moms per tim och resa. 
10.8 Tillkommande material eller arbete utöver beställning redovisas och debiteras löpande. 
10.9 Frakt och transportkostnad ingår om ej annat angivits.  
10.10 Egendomsförbehåll. Den levererade produkten förblir EOF:s ägo till dess fullständig 
    betalning erhållits. Om köparen inte till fullo uppfyller sin betalningsskyldighet 
    ges EOF rätt att omedelbart ta tillbaka berörda produkter/varor i retur. 
10.11 Då produkterna importeras med € som valuta, och i vissa fall har över tio ( 10 ) veckors  
    leveranstid, tar EOF sig rätten att prisjustera produkterna uppåt i det fall valutan ökar i  
    pris med 5% eller mer under tiden från tecknadet av beställning till leveransdagen.    
    Kursen som gällde vid tecknandet av beställning gäller som utgångskurs. 
 
11 Ångerrätt och avbeställning  
11.1 Ingen ångerrätt eller retur av monterad produkt. 
11.2 Retur av omonterad standardprodukt debiteras med 20 % returavgift. 
11.3 För beställd projektanpassad vara gäller endast returrätt på de delar av beställningen och 

de varor som INTE är projketanpassade. Övriga varor debiteras med 20% i returavgift 
så länge de är oöppnade och oskadade. 

 
12 Övrigt 
12.1 Sophantering vid montage ingår ej om ej angivet i offert. 
12.2 Gaseldade produkter är endast avsedd för gaseldning och ej fasta bränslen. 
 
Ordförklaringar & förtydligande 
För att undvika missförstånd gör vi följande gällande: 
 
Driftprovning (gäller endast gaseld): Anläggningen provas med byggström samt 
täthetsprovas, utfärdande intyg. 
Driftsättning (gäller endast gaseld): Anläggningen förutsätts vara täthetsprovad och driftsätts 
med slutgiltig ström (ej byggström) och tas i full funktion. Överlämning till ansvarig 
föreståndare. 
Besiktning: I regel sotningsbesiktning och/eller brandinspektion. 
Elarbete: Skrivs ofta i offert och häri ligger även tillhörande elmaterial.  
 
 


