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Villkor      3.6.2013 
 
1. Avtal 
 
Ett bindande avtal skapas när Köparen och Säljaren 
(Fabrik av Kuusamo Hirsitalot Oy) har undertecknat 
köpeavtalet och Säljaren har skickat en 
beställningsbekräftelse till Köparen eller när beställningen 
har bekräftats skriftligen och Säljarens bank har erhållit 
betalningen. 
 
Avtalsvillkoren är skrivit på beställningsbekräftelsens sedel 
och bilagor. 
 
2. Ändring av Avtalet 
 
Ändringar och rättelser till villkor skall godkännas av båda 
parter. Sådana ändringar och/eller rättelser samt 
information från båda parter skall bekräftas skriftligt. 
 
3. Pris 
 
Pris är fast och baseras på överenskommen mängd och 
leveranstid. Pris visas i euro (EUR). 
 
Överenskommet fast pris ändras vid följande anledningar. 
 
● Om innehåll, leveranstid eller leveransvillkor ändras 

efter beställningsbekräftelse, och de ändringarna 
medför ändringarna av kostnader. 

● Säljaren har rätt att höja det överenskommet pris 
ensidigt om: 

○ sådan höjning är ett resultat av ändring i lag 
eller offentlig beslut som Säljaren kunde inte 
räka med när avtalet skapades*;  

○ sådan höjning är ett resultat av ett hinder 
utanför Säljarens kontroll som Säljaren kunde 
inte räka med när avtalet skapades och 
resultat som Säljaren kunde inte rimligen 
undvika eller övervinna; 

○ leverans av Säljarens Varor försenas på 
grund av anledning som orsakades av 
Köparen, och prishöjning är resultatet av 
förhöjda bekostnader som ådragits sig av 
Säljaren; 

○ sådan höjning är resultatet av ogiltighet av 
information som försetts av Köparen eller att 
Köparen ansvarade för att tillhandahålla. 

 
Köparen skall informeras om prisförhöjning och dess 
anledningar. 
 
4. Betalning av inköpsris 
 
Betalning av inköpspris skall ske mot en faktura, enligt 
betalningsbekräftelse och betalningsplan överenskommen 
däri. 
Betalningen bedöms att vara fullgjord när den finns på 
Säljarens konto. 
 
Om Köparen betalar inköpspriset för sent ska Säljaren ha 
rätt till att ålägga straffränta från Köparens deadline 
datumet. 
 
Om Köparen inte betalar inköpspris enligt betalningsplan 
har Säljaren rätt att stoppa leverans tills betalningen utförs. 

Köparen skall omedelbart informeras av sådant 
avbrytande. Säljaren skall ha rätt för ersättning av några 
ytterligare bekostnader som ådragits sig på grund av 
sådant avbrytande. 
 
Betalning av inköpspris innebär inte att Säljaren har slutligt 
godkänt utförandet av Avtalet. 

 
5. Samarbetsskyldighet av parter 
 
Efter skapandet av avtal, ritningar, arbetsbeskrivningar och 
skriftliga anvisningar som levererades till Köparen skall 
förse ytterligare synnerhet av leverans. Köparen skall 
undersöka dem snarast efter mottagning av dem och skall 
omedelbart avlämna kommentarer till Säljaren. 
 
Köparen skall ta hand om att ordna ett bygglov och andra 
nödvändiga tillstånd. Köparen är skyldig att informera 
Säljaren om eventuella ändringar i avtalet till följd av 
bygglov. 
 
Köparen är skyldig att kontrollera med lokala myndigheter 
om leveransen uppfyller lokala lagar och förordningar för 
planering. Köparen är skyldig att informera Säljaren om 
ändringar i avtalet till följd av lokala lagar och/eller 
föreskrifter för planering. Köparen skall få experthjälp från 
byggbranschen om det behövs. 
 
Ritningarna, andra dokument och monteringsanvisningar 
som tillhandahålls av Säljaren är avsedda för konstruktion 
specialister. Om Köparen hanterar installation eller annat 
arbete som är hans/hennes ansvar enligt avtalet, eller 
betalar entreprenörer att göra det, skall Köparen ansvara 
för att de ritningar, andra handlingar och 
monteringsanvisningar som tillhandahålls av Säljaren 
observeras noggrant och att arbetet på byggplatsen utförs i 
enlighet med god konstruktion praxis. 
  
 
6. Ansvar för risk och överföring av äganderätt 
 
Om inget annat anges i offerten och 
beställningsbekräftelsen, leveransvillkoren är FCA 93600 
Kuusamo, Finland (Free Carrier, Incoterms 2010). 
 
Äganderätten till varorna ska överföra från Säljaren till 
Köparen när 100 % av hela inköpspris har erlagts. 
 
Ansvar för risk skall överföra från Säljaren till Köparen i 
enlighet med leveransvillkor. 
 
Om leveransen av varorna försenas mer än fyra veckor på 
grund av en anledning som orsakats av Köparen, skall 
ansvaret för att bevara kvaliteten på varorna medan de är i 
lager övergå till Köparen, såvida förseningen inte orsakats 
av force majeure omständigheter. 
 
7. Försenad leverans 
 
Om Säljaren inte kan utföra hela eller delar av avtalet på 
överenskommen tid, eller om Köparen inte kan ta leverans 
från Säljaren på överenskommen tid eller en försening 
verkar troligt, skall den andra parten informeras om detta 
omedelbart. Anledningen till förseningen och det nya datum 
och tid för leverans skall alltid meddelas skriftligen. 
 



  sida 2 av 3 

Om leveransen försenas med mer än tre veckor på grund 
av en anledning som orsakas av Säljaren, har Köparen rätt 
till ersättning, såvida förseningen inte orsakats av force 
majeure omständigheter. Ersättning som betalas för de 
första fyra veckorna av försening ska uppgå till ett belopp 
som motsvarar 0,5 procent av priset för den försenade 
leveransen per vecka eller partiell vecka av förseningen. 
Om leverans är försenad med mer än fyra veckor, skall 
ersättningen betalas ut från och med femte vecka framåt 
vara 1 procent av priset för den försenade leveransen per 
vecka eller partiell vecka av förseningen. Den maximala 
ersättningen skall uppgå till ett belopp motsvarande 10 
procent av den försenade leveransen. 
 
Om en leverans är försenad med mer än fyra veckor på 
grund av en anledning som orsakats av Köparen, skall 
ansvaret för att bevara kvaliteten på varorna medan de är i 
lager övergå till Köparen, såvida förseningen inte orsakats 
av force majeure omständigheter. 
 
Om leveransen av varorna försenas på grund av en 
anledning som orsakats av Köparen, har Säljaren rätt till 
ersättning från Köparen för kostnader för transport, lagring 
och/eller skydd som uppkommit till följd av försening och 
för försäkringspremier. 
 
8. Varors tillstånd vid leverans 
 
Varor skall i alla avseenden överensstämma med villkoren i 
avtalet och information som lämnats av Säljaren. De måste 
motsvara de berättigade förväntningarna hos Köparen. 
Varorna ska vara lämpligt förpackade och skyddade. 
 
Säljaren har rätt att göra strukturella ändringar i 
byggplanerna. Säljaren skall ha rätt att byta ut en produkt 
som nämns i innehållet i leverans för en liknande produkt 
om det behövs. Säljaren skall underrätta Köparen om 
sådana ändringar. 
 
Varorna måste uppfylla de kvalitetskrav som godkändes av 
den finska timmerhusindustri föreningen (Hirsitaloteollisuus 
ry), om inte Säljaren och Köparen har kommit överens om 
något annat. 
 
Säljaren skall förse Köparen med nödvändiga anvisningar 
för lagring, installation, användning och skötsel och skall 
också tillhandahålla all nödvändig information om leverans 
som Köparen rimligen kan förvänta sig att få. 
 
Om det är vanligt att utföra senare efterbehandling, 
justering eller utbyte i syfte att få en fullständig funktionell 
användning av Varor, någon defekt som märktes före 
dessa åtgärder skall inte tolkas som ett fel i Varor. 
 
9. Inspektera leverans, felanmälan och ansvar för fel 
och brister i leverans 
 
Leveransen skall åtföljas av en följesedel som anger 
innehållet av leveransen. 
 
Efter att ha tagit leverans skall Köparen kontrollera Varorna 
mot följesedel. I synnerhet skall Köparen inspektera några 
Varor vars förpackning är skadad. Köparen behöver inte 
öppna de andra paketen för att inspektera dem. Om 
Köparen underlåter att inspektera Leverans, han/hon skall 
riskera hans/hennes rätt och möjlighet att få eventuella fel 
och/eller brister reparerats. 

 
Köparen skall informera Säljaren om eventuella fel 
och/eller brister i leveransen inom en rimlig tid, d.v.s. 14 
dagar från dagen då han/hon märkt eller bör ha märkt felet 
och/eller defekt. Köparen skall informera Säljaren om 
eventuella fel i skrift, tillsammans med ett foto, om möjligt. 
 
Säljaren skall vara ansvarig för fel och/eller brister som 
finns i leveransen vid den tidpunkten då det levereras, även 
om det bara visar sig senare. Ett fel eller defekt skall anses 
ha funnits vid tidpunkten ansvaret övergår till Köparen om 
det visar sig inom sex månader från det datum ansvaret 
övergick. Säljaren skall undantas från denna övermod om 
Säljaren kan visa att felet eller defekten uppstod efter 
ansvarets hade övergått till Köparen, eller om övermod är i 
strid mot felet eller Varans slag. 
 
Säljaren skall vara skyldig att åtgärda felet eller byta ut 
felaktiga Varor på Säljarens bekostnad inom rimlig tid från 
det att Säljaren fick kännedom om felet och Säljaren fick en 
möjlighet att reparera felet eller ge en ersättning. 
 
Reparationer skall alltid avtalas skriftligen. 
 
Varor och material som har ersatts ska tillfalla Säljaren. 
 
I händelse av att någon annan än Säljaren hanterar 
installationen, skall Säljaren inte vara ansvarig för skador 
som orsakats av: 

• arbete som utförs felaktigt eller i strid med 
instruktionerna 

• ändringar utan Säljarens tillstånd eller samarbete 
• fortsatte arbetet trots observerade fel i varan, om 

detta avsevärt påverkar rättelse av felet 
• karakteristiskt slitage eller försämring av varor 

eller material orsakade av användning 
 
En part som upptäcker skada skall omedelbart vidta 
lämpliga åtgärder för att begränsa skadan. En part som 
underlåter att göra detta skall bära en motsvarande del av 
skadan. Rimliga kostnader för att begränsa en sådan 
skada skall kunna återbetalas. 
 
Om det inte finns någon rättelse av ett fel, eller om sådant 
fel inte åtgärdas inom en rimlig tid från den dag då Köparen 
meddelat Säljaren om felet och Säljaren hade en möjlighet 
att kontrollera varan, får Köparen begära ett prisavdrag 
som motsvarar felet. 
  
 
10. Avbeställning 
 
Om Köparen avbeställer före dess leverans, har Säljaren 
rätt till ersättning enligt följande. 
 
Om Köparen avbeställer senast 7 veckor före 
överenskommen leveransdag, har Säljaren rätt att hålla 
inne 10 % av inköpspris. 
 
Om köparen avbeställer 4 - 7 veckor före överenskommen 
leveransdag, har Säljaren rätt att hålla inne 10 % av 
inköpspris plus de kostnaderna som uppstår till följd av 
avbeställning. 
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Om köparen avbeställer mindre än 4 veckor före 
överenskommen leveransdag, har Säljaren rätt att 
innehålla 100 % av inköpspris. 
 
 
11. Andra avtalsbrott av Köparen 
 
Säljaren får häva avtalet på grund av förseningar i 
utbetalningen av Köparen, om Köparens betalning är mer 
än 3 månader sen från förfallodagen på fakturan. Om 
Säljaren häver avtalet på grund av Köparens försening 
med betalningen, skall varorna vara Säljarens egendom 
och Säljaren skall ha rätt att behålla pengar som betalats 
som preliminära skador, är det belopp bestämmas på 
samma sätt som under de omständigheterna som anges i 
punkt 10 i dessa villkor. 
 
Om leveransen av varorna försenas på grund av en 
anledning som orsakats av Köparen, har Säljaren rätt till 
ersättning från Köparen för kostnader för transport, lagring 
och/eller skydd som uppstått på grund av förseningen och 
för försäkringspremier. 
 
Om leveransen av Varorna är orimligt försenad på grund av 
en anledning som orsakats av Köparen, har Säljaren rätt 
att häva avtalet. 
 
Om Säljaren häver avtalet för en av de anledningarna som 
anges ovan, har Säljaren rätt till skadestånd, är det belopp 
bestämmas på samma sätt som under de 
omständigheterna som anges i punkt 10 i dessa villkor. 
 
 
12. Tillämplig lag och tvister 
 
Detta avtal skall omfattas av finsk lag. Vid eventuella tvister 
om tillämpning och/eller tolkning av detta avtal skall 
parterna söka nå en ömsesidig lösning genom 
förhandlingar. Om en tvist skickas till domstolen för beslut, 
skall ärendet lämnas till allmän domstol i första instans i 
Säljarens hemland. 
 


