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1 ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för samtliga avtal som ingåtts mellan MittX aluminium-
proffset AB, org. nr 556564-3383, (”MittX”) och som avser beställning av vara, del av vara, reservdel 
och/eller tjänst (”Vara” eller ”Varan” eller i plural ”Varorna”) om inte annat skriftligen avtalats som 
skiljer sig från bestämmelserna i dessa allmänna försäljningsvillkor. Vidare är villkoren enbart till-
lämpliga för beställare (”Köparen”) som inte är konsumenter i konsumentköpslagens mening.

1.2 Som ingånget avtal mellan MittX och Köparen (gemensamt ”Parterna” eller var för sig ”Part”) 
räknas överenskommelse mellan Parterna som skett via mejl, telefon eller muntligen, och Köpa-
ren anses ha tagit del av och accepte-rat dessa försäljningsvillkor (om inte annat avtalats enligt 1.1 
ovan) genom att MittX hänvisar till dessa villkor som tillgängliggjorts på MittX hemsida.

1.3 MittX förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Köparens beställning innan order-
bekräftelse skickas till Köparen, till exempel i de fall där Köparen angett felaktiga uppgifter, eller är 
eller kan antas vara på obestånd. Köparen ska i så fall meddelas detta.

1.4 Kontaktuppgifter till MittX finns alltid tillgängliga via MittX hemsida, www.mittx.se.

2 PRIS OCH BETALVILLKOR

2.1 Vid ingående av avtal gäller det pris som avtalats. Priser är om inte annat överenskommits i 
svenska kronor och anges exklusive moms. Priser inkluderar fraktavgifter om inte annat avtalats – i 
så fall betalas fraktavgifter betalas av Köparen (enligt punkt 3.1).

2.2 Fakturering sker när Varan finns tillgänglig för avhämtning eller transport på MittX lager. Betal-
tiden för faktura är 30 kalenderdagar från fakturadatum. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsrän-
ta om 8 procent intill dess att betalning mottages.

3 FRAKT, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

3.1 MittX tillämpar DAP som leveransvillkor (levererat på angiven plats, enligt Incoterms 2020) som 
huvudregel. Det innebär att MittX står för kostnader såväl som risken för Varan, inkl. lastning av 
Varan, till och med den tidpunkt då Varan levererats på angiven plats och är redo att lastas av.

3.2 MittX ansvarar för att försäkra Varan fram tills övergången av risken, dvs till och med den tid-
punkt då Varan levererats på angiven plats. Köparen ansvarar för korrekt import- och tullavgift i 
samband med att Vara passerar landsgräns.

3.3 För det fall EXW (tillgängligt på säljarens lager) har avtalats gäller följande: Köparen står för 
kostnader såväl som risken för Varan, inkl. lastning av Varan, från och med det att Vara är färdig för 
avhämtning hos MittX och MittX meddelat Köparen om detta. Vidare gäller, för det fall EXW avta-
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lats, att;

(a) om Köparen inte själv hämtar Varan, kan Köparen själv eller låta MittX boka frakt på Köparens avtal, 
beroende på vad som överenskommits. Det är upp till Köparen att själv göra eller avtala med fraktbola-
get att fraktbolaget gör en avstämning mot följesedeln samt kontrollera Varan så att det inte finns några 
synliga skador på Varan innan den lastas och transporteras eller hämtas av Köparen eller Köparens 
fraktbolag;

(b) köparen ansvarar för levererad, men ej upphämtad, Vara som finns hos MittX lager redo för avhämt-
ning så fort MittX har underrättat Köparen att varan är tillgänglig. MittX rekommenderar att Köparen 
ordnar försäkring för det fall Varan ska kvarstå i MittX lager under en kortare period;

(c) kör Vara som kvarlämnas hos MittX i mer än trettio (30) dagar från dess att Varan gjorts tillgänglig för 
Köparen, kan MittX komma att ta ut kost-nad för hyra om 1.000 kronor per påbörjad kalendermånad. Hyra 
faktureras Köparen per påbörjad kalendermånad efter de 30 dagarna för-flutit.

4 LEVERANSTID OCH LAGERRUTINER

4.1 MittX reserverar sig för eventuella förseningar och fördröjningar i leverans som beror på MittX leve-
rantörer eller fördröjningar i externa transportkedjor.

Vid fördröjning förbinder sig MittX att så fort det är känt för MittX kontakta Köparen för att meddela för-
väntad leverans. Är fördröjningen längre än två månader från ursprungsdatum för leverans, har Köparen 
rätt att häva köpet.

5 GARANTIVILLKOR

Garantitid

5.1 MittX ansvarar för fel i Varan enligt följande, och under förutsättning att inte annat avtalats i separat 
avtal mellan Parterna och som följer av branschavtal som Parterna skriftligen kommit överens om ska 
gälla.

(a) MittX har en generell garanti på Varan om 24 månader från den tidpunkt då Varan har levererats till 
Köparen. MittX förbehåller sig rätten att kräva att Köparen styrker köp genom uppvisande av faktura eller 
liknande dokument.

(b) För utbytta eller reparerade Varor eller del av Vara inom ursprunglig garantitid utgår ytterligare 12 
månader garanti från och med den tidpunkt då den ersatta Varan blivit utbytt i sin helhet eller när repa-
rationen är slutförd. MittX förbehåller sig rätten att kräva att Köparen styrker köp genom uppvisande av 
faktura eller liknande dokument innan Vara byts eller reparation utförs.

Reparation och ersättning av defekta varor

5.2 När Köparen reklamerat eller påtalat att Köparen vill göra gällande garantin, skall MittX antingen le-
verera hel eller delar av Varan som krävs för återställande snarast möjligt. MittX kan också hos MittX låta 
utföra reparation för att återställa defekt vara eller del av Vara.
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5.3 Samma leverans- och garantivillkor för Varor eller del av Vara eller reparationer gäller på samma sätt 
som avtalats och i enlighet med bestämmelserna i 3.1-3.3 (baserat på avtalade villkor) och 5.1, med un-
dantag för att garantitid är 12 månader i stället för 24 månader.
Rutin för utskick av reservdelar

5.4 När MittX skickar ny Vara eller del av Vara, så ställer MittX ut en faktura mot-svarande kostnaden för 
den ersatta Varan eller del av Vara. Köparen ansvarar för att skicka tillbaka den Vara eller del som rekla-
merats till MittX, som sedan krediterar fakturan så fort den reklamerade Varan/delen av Varan har tagits 
emot av MittX. Detta sker för att MittX ska kunna säkerställa hög kvalité på sina egna produkter men även 
underleverantörers produkter och som en led i utvärderingsarbete kunna förbättra sina egna och under-
leverantörernas arbete.

5.5 Reparationer skall, om de utförs av MittX, utföras inom ramen för ordinarie arbetstid. MittX svarar inte 
för tillkommande transportkostnader till och från MittX om dessa kostnader inte på förhand har godkänts 
av MittX.

Begränsningar i garanti och reparation

5.6 MittX åtar sig att åtgärda fel enligt 5 ovan endast under förutsättning att;

(a) felet beror på konstruktions-, material- eller tillverkningsfel;

(b) felet har rapporterats till MittX genom de kontaktvägar som finns tillgängliga via MittX hemsida, inom 
ramen för garantitiden;

(c) Vara eller del av Vara har installerats enligt MittX instruktion och använts enligt de förhållanden som är 
avsett; och

(d) Varan har inte fel eller skador som uppkommit eller avsevärt förvärrats av Köparen utförd service-, 
reparations- eller underhållsarbeten.

MittX garantiansvar omfattar materialkostnad samt eventuell arbetskostnad för reparation på verkstad 
för Varan inkl. demontering och återmontering av Varan. Köparen svarar för eventuell kostnad för trans-
port till och från verkstad.

Begränsning vid vårdslöshet hos Köparen

5.7 MittX svarar inte för fel eller skador som kan hänföras till vårdslöst bruk från Köparen. MittX svarar inte 
heller för fel och skador som uppstått på grund av Köparens bristande underhåll, egen felaktig installation 
eller bristfälliga reparationer som ej utförts av MittX eller den som MittX anlitat för att utföra sagda repa-
ration.

5.8 MittX förbehåller sig rätten att neka reparation och utbyte inom ramen för garantin, om MittX bedömer 
att felet och skadan beror på normalt slitage. MittX har dock möjlighet att frivilligt och på ”goodwill”-bas 
åta sig reparationer av fel och skador som beror på sådant slitage. MittX kommer i så fall att meddela Kö-
paren kostnad för material och utfört arbete innan arbetet påbörjas för godkännande av Köparen.
Begränsning av ansvar
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5.9 MittX ansvarar för direkta skador på Varan eller del av Vara, inkl. för kostnader relaterade till repa-
rationer enligt 5.4 endast upp till ett samlat värde om 200 procent av Varan eller del av Varans kostnad 
enligt ursprunglig faktura.

5.10 MittX ansvarar inte, bortsett från det ansvar som krävs enligt produktansvarslagen, för direkt 
eller indirekt skada som uppstår på person eller annan utrustning (annat än den Vara som beställts av 
MittX). MittX ansvarar ej heller för efterföljande och indirekta ekonomiska förluster som uppkommer 
till följd av fel eller skada i Vara.

5.11 Inga krav kan ställas på MittX för eventuell förlorad affärsvinst, tidsspillan eller brist på förtjänst 
eller liknande indirekt förlust eller skada. Vidare förbehåller sig MittX rätten att neka ersättning för 
leveranser, arbeten eller ersättningsmaterial eller liknande kostnader om dessa inte i förväg har god-
känts av MittX.

6 LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

6.1 Dessa försäljningsvillkor och garantibestämmelser ska regleras av svensk rätt. Tvist med anledning 
av dessa försäljningsvillkor och garantibestämmelser ska avgöras via allmän domstol med Hudiksvalls 
tingsrätt som första instans.

6.2 Om en enskild del eller ett enskilt segment i dessa försäljningsvillkor och ga-rantibestämmelser av 
domstol bedöms som ogiltig eller jämkas, ska övriga bestämmelser eller segment fortsatt gälla mellan 
Parterna.
                                                                                                  * * * * * *
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