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Avtalsobjektets exakta beteckning bifogas detta avtal som en bilaga genom den maskinellt 
upprättade produktbeskrivningen. Skisser och ritningar som gjorts till ordern används för att 
förklara avtalsobjektet. 
 
Alla avtalsfrågor som gäller den bifogade produktbeskrivningen har parterna uttryckligen 
kommit överens om. Det är uteslutet att i efterhand hävda att något annat än det som finns 
beskrivet i bilagan har beställts. 
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Överenskommet pris 
 
Parterna har kommit överens om en  
 

köpesumma på ......................................................krona. 
 

I priset ingår monterings- och transportkostnader upp till 25 km från AZKAO AB Zuchel 
kök:s säte samt gällande moms. Vid en transportsträcka på mer än 25 km tillkommer 
transportkostnader på 0,60 euro per kilometer från AZKAO AB Zuchel kök:s säte till 
köpesumman. Utgångspunkten är enkel sträcka. Handpenningen ökar därmed motsvarande. 
 
 
Avtalets innehåll 
 
Även tillägg och övriga överenskommelser ingår i avtalet, såvida de inte avslås skriftligen. 
Även en ändring av klausulen om skriftlig form ska vara skriftlig. 
Om en leverans av beställda maskiner inte är möjlig har säljaren rätt att leverera likvärdiga 
ersättningsmaskiner eller maskiner av ett högre värde, såvida köparen inte motsätter sig detta 
av särskilda skäl. 
 
Avvikelser i struktur och färg gentemot utställningsdelar eller bilder i kataloger innebär inte 
något fel, såvida detta ligger i det använda materialets natur och beställaren förväntas kunna 
acceptera detta såsom marknadsmässig kvalitet. 
 
 
Tillämplig lag 
 
Avtalsparterna utgår ifrån att det i detta avtal rör sig om ett entreprenadavtal i enlighet med 
§ 631 BGB (tysk civilrättslag), oavsett vilka beteckningar som används. Om förutsättningarna 
i det enskilda fallet inte uppfylls för ett entreprenadavtal rör det sig om ett tillverkningsavtal 
enligt § 651 BGB. 
 
 
Betalning 
 
Vid undertecknandet av detta avtal ska beställaren lämna en handpenning på 25 procent av 
den totala köpesumman. Handpenningen ska betalas omedelbart. 
 
Resten av köpesumman ska betalas så fort den beställda varan har levererats och monterats, 
utan att några fel har rapporterats. Om monteringen är felfri eller om det bara förekommer 
smärre fel är beställaren skyldig att genomföra betalningen. Även utan uttryckligt 
godkännande anses varan ha godkänts när monteringen är klar och beställaren inte omedelbart 
har anmärkt på utförandet.  
 
Betalningsfristen är 14 kalenderdagar från den dag då monteringen är komplett. Om denna 
betalningsfrist överskrids debiteras även utan betalningspåminnelse en förseningsavgift 
motsvarande basräntesatsen +5 procentenheter, såvida det inte är köparen som är ansvarig för 
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förseningen. Säljaren förbehåller sig rätten till en högre förseningsavgift. Dessutom kan 
AZKAO AB Zuchel kök kräva en påminnelseavgift på 5 euro per tillfälle. 
 
Återstående köpesumma kan betalas kontant eller överföras till följande kontouppgifter:  
  
 
 
 
Checkar tas emot endast undantagsvis. 
 
 
Debitering av kostnader för planering och mätningar: 
 
Om man kommit överens om att debitera för planering och mätning av den beställda varan så 
ska detta läggas till köpesumman om denna överskrider de överenskomna 
planeringskostnaderna med minst det femdubbla. 
 
 
Skadestånd vid uppsägning 
 
Om beställaren drar tillbaka, säger upp eller häver avtalet utan att det föreligger någon skuld 
AZKAO AB Zuchel kök , har AZKAO AB Zuchel kök  rätt till ett schablonmässigt 
skadeståndsanspråk på 12 procent av den överenskomna betalningen. Beställaren har rätt att 
påvisa att en mindre skada föreligger. Alternativt kan skadan beräknas konkret i enlighet med 
§ 649 BGB genom AZKAO AB Zuchel kök. 
 
 
Leveransvillkor och villkor för mottagande 
 
Preliminärt  
 

leveransdatum är .....................................  
 
Detta leveransdatum är inte bindande. Det innebär därför inte en försening om  AZKAO AB 
ZUCHEL Kök inte håller detta datum. 
 
Om leveransorten ligger mer än 25 km från säljarens säte ska transportkostnaderna läggas till 
köpesumman i enlighet med informationen ovan.  
 
Om de beställda varorna inte tas emot på överenskommet leveransdatum och om beställaren 
trots överenskommet senarelagt leveransdatum inte tar emot varorna har AZKAO AB Zuchel 
kök  rätt att debitera en schablonsumma på 50 kronor  per m3 lageryta och påbörjad vecka för 
lagringskostnaderna av de beställda varorna. Beställaren har rätt att begära belägg för att 
AZKAO AB Zuchel kök inte skadats eller skadats i ringa utsträckning. AZKAO AB Zuchel 
kök kan även i enstaka fall påvisa en större skada. 
 
 
Reklamation 
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Uppenbara fel ska reklameras omedelbart vid leverans och skriftligen meddelas montören. Fel 
som uppmärksammas efter leverans ska anmälas skriftligen inom en vecka till AZKAO AB 
Zuchel kök. Om ingen reklamation lämnas in inom denna tid ska varorna anses vara felfria. 
 
 
Beställarens skyldighet att samarbeta 
 
Ansvaret för att de beställda varorna de facto kan monteras, fästas och hängas upp i avsedda 
utrymmen ligger på beställaren. Beställaren är också skyldig att informera AZKAO AB 
Zuchel kök om berörda väggars bärighet, kabeldragning och liknande uppgifter. Dessutom är 
beställaren ansvarig för att anslutningar, sanitära förutsättningar etc. för montering av 
nödvändiga tekniska installationer är felfria. 
 
 
Garanti 
 
Garantivillkoren för respektive serietillverkare gäller, vilka överlämnas med detta avtal. Med 
sin underskrift bekräftar beställaren att han/hon fått och accepterar garantivillkoren. 
 
 
Rätt att häva avtalet 
 
Om en leverans är skuldfri och omöjlig under oförutsägbar tid har AZKAO AB Zuchel kök 
rätt att häva avtalet, såvida denna omständighet uppstått först efter avtalets ingående eller inte 
kunde förutses vid avtalets ingående. Säljaren ska anstränga sig för att hitta en 
ersättningsvara. Beställaren ska informeras omgående och få tillbaka den köpesumma som 
betalats. 
  
 
Allmänna villkor 
 
AZKAO AB Zuchel kök:s Allmänna villkor som bifogas detta avtal utgör en del av detta 
avtal. Med sin underskrift bekräftar beställaren att han/hon fått och accepterar AZKAO AB 
Zuchel kök:s Allmänna villkor. 
 
Om distans- eller dörrförsäljning föreligger enligt lagstadgade förutsättningar bekräftar 
beställaren med sin underskrift att han/hon fått skriftlig information om den gällande 
ångerrätten via de Allmänna villkoren vid avtalets ingående.  
 
 
Särskilda överenskommelser 
 
Följande särskilda överenskommelser har träffats mellan AZKAO AB Zuchel kök och 
beställaren, som ska ingå som en del av avtalet: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Om inga särskilda överenskommelser har angetts, antas att inga särskilda överenskommelser 
har ingåtts som en del av avtalet. 
 
 
 
 
 
Ort, datum 
 
 
 
 
 
 
 
AZKAO AB Zuchel kök.                                                                    Underskrift beställare. 
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