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ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 

- vid köp av containers, moduler och bodar 

 

1. TILLÄMPLIGHET 

1.1 Dessa allmänna villkor skall gälla för köpeavtalet mellan Table Uthyrning och 
Arrangemang i Stockholm AB, 556811-5645, ”Table” och Köparen om inget annat avtalats.  

1.2 I händelse av konflikt mellan köpeavtalet och dessa allmänna försäljningsvillkor skall 
köpeavtalet ges företräde.  

1.3 Ändringar av här i intagna villkor skall inte vara bindande för Table om inte ändringarna 
skriftligen godkänts av behörig företrädare för Table. 
 

2. PRODUKTINFORMATION 

2.1 Information avseende mått, vikt och pris och övrig information som intagits på hemsida 
eller i produktinformation och prislistor är ungefärliga och skall inte vara bindande för 
Table och Köparen kan inte förlita sig på att dessa uppgifter såvida inte uppgifterna är 
en del av det slutliga avtalet och tydligt definieras i detta. 

2.2 Alla produkter som innefattar 20 fots förrådscontainer även kallad sjöfartscontainer 
eller lagercontainer som Table presenterar som ny kan ha spår av: 
- Lättare repor och förslitningsskador  
- Små och ytliga bucklor 

Anledningen till detta är att containern har kommit till Europa och Sverige via ett flertal 
olika hamnar där de hanterats med olika lyftanordningar. 

2.3 Köparen förbinder sig att på egen bekostnad vid leverans avlägsna all eventuell 
märkning såsom dekaler, logotyper och containerprefix. 
 

3. LEVERANS OCH LEVERANSTIDPUNKT 

3.1 En order ska alltid bekräftas skriftligt av beställaren via mail eller via Tables 
bokningssystem. 

3.2 Table skall hålla köpobjektet tillgängligt för avhämtning på en av Table anvisade 
utlämningsplats (depå) från den dag köpeavtalet börjar gälla. 
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3.2 Om Table själva åtagit sig uppdraget att utföra transporten eller via underleverantör, 
meddelar Table Köparen om aktuella detaljer såsom tider och särskilda nödvändiga 
detaljer innan leveransdag. 

3.3 Om inte annat har avtalats så ansvarar kunden för full framkomlighet för lastbil med 
släp till leveransplatsen. 

3.4 Table skall meddela Köparen om Table inser att leverans inte kan ske på utsatt tid med 
angivande av anledningen till förseningen och, såvitt möjligt, ange en förlängd leveranstid 
inom vilken Table uppskattar att leverans kan ske. 

3.4 Köparen är inte berättigad till skadestånd, varken direkt eller indirekt, ej heller till 
ersättning av något slag på grund av sen leverans av Table. 
 

4. FEL OCH BRISTER 

4.1 Table garanterar att containrarna är vind- och vattentäta samt att dörrarna är i 
funktionsdugligt skick. Vid köp av begagnad container ansvarar Table inte för normala 
förslitningsskador såsom bucklor, repor, klotter, flagnad färg och rost eller liknade. Utöver 
vad som angivits ovan skall Table inte vara ansvarig för fel eller brist i levererad 
container och kommer inte under några omständigheter ersätta skador, kostnader, 
förluster eller följdskador orsakade av fel eller brist. 
 
4.2 Köparen skall senast i samband med leverans noggrant undersöka containern. Krav på 
ersättning på grund av fel och brist i containern skall framställas skriftligen till Table inom 
fem (5) dagar från det att felet eller bristen upptäcktes eller från den dag felet eller bristen 
rimligen skulle ha upptäckts efter en noggrann inspektion och till sådant krav bifoga ett 
fotografi av det fel eller den brist som Köparen gör gällande. I annat fall skall Köparen inte 
ha rätt att kräva ersättning från Table för sådana fel eller brister. Table skall ha rätt att 
inspektera den container som påståtts vara felaktigt. 
 
4.3 Föreligger fel eller brist har Table att efter eget val (a) åtgärda detta, eller (b) 
tillhandahålla en utbytescontainer, eller (c) återbetala köpeskillingen varvid Köparen under 
punkt (b) - (c) ovan, skall ha att returnera den felaktiga containern. Därutöver bär inte 
Table ansvar för fel eller brist. 
 
 
5. BETALNING 
 
Vid försäljning förbehåller sig försäljaren äganderätten till aktuellt objekt till dess att full 
betalning har erlagts. Betalningsvillkor är förskott på faktura om ej annat överenskommits. 
Mervärdeskatt enligt lag tillkommer på alla priser. Faktureringsavgift tillkommer med 50 kr. 
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18,00 % per månad, jämte en 
lagstadgad påminnelseavgift om 45 kr. Vid inkasso debiteras lagstadgad inkassoavgift. 
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6. FORCE MAJEURE 

I händelse av att något av parternas åtaganden enligt avtal skulle hindras eller försenas 
på grund av force majeure skall denna part befrias från fullgörandet av åtagandet till dess 
att hindret har undanröjts och skall, om hindret varar mer än tre (3) månader, ha rätt att 
säga upp avtalet. Termen force majeure inkluderar arbetskonflikter, militär mobilisering, 
krig, export- och importrestriktioner och andra myndighetsåtgärder, eld, översvämning 
och andra naturfenomen, maskinskada och andra oförutsedda störningar i produktion, 
brist på transportmedel eller trafikstörningar vid järnväg, till sjöss eller vid andra 
transportcentra, utebliven eller försenad leverans från underleverantörer eller på grund av 
andra omständigheter utom parts kontroll som förhindrar partens möjlighet att uppfylla 
sina åtaganden. 
 
 
7. TVISTER 
 
Svensk lag skall vara tillämplig på avtal mellan Table och Köparen 
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