
 

  

Allmänna köpevillkor  
(för köp av vagnar från Helge Nyberg AB)  

 

Garanti avseende vagnar 
 

Livstidsgaranti 
Helge Nyberg AB lämnar livstidsgaranti på alla vagnar som finns i 
standardsortimentet. Livstidsgarantin omfattar inte ESD-vagnar (se nedan), 
specialvagnar, varianter utanför standardsortimentet eller motordrivna produkter. 
 
Garantin innebär att Helge Nyberg AB under Helge Nyberg ABs livstid ansvarar 
för de fel och de brister som uppkommer och som beror på bristfälligheter i 
konstruktion, material eller tillverkning (s.k. fabrikationsfel). 
 
Garantin innebär att Helge Nyberg AB på Helge Nyberg ABs bekostnad genom 
utbyte eller reparation avhjälper felet eller bristen. Köparen får dock bära de 
merkostnader för avhjälpande av fel som Helge Nyberg AB orsakas för det fall 
vagnen befinner sig på annan plats än den i ordern angivna leveransorten. 
 
Garantin omfattar inte fel eller brister som orsakats av köparen genom att vagnen 
använts i strid mot Helge Nyberg ABs instruktioner. Inte heller omfattas fel 
förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, 
ändringar utan Helge Nyberg ABs skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt 
utförda reparationer. Slutligen omfattar garantin inte normal förslitning eller 
försämring 
 
Innebörden av garantin såsom beskrivits ovan är uttömmande och Helge Nyberg 
AB har således inte något ansvar utöver vad som framgår ovan. 
 
Garantin omfattar vagnar fakturerade från och med den 1 augusti 1997. 
 
ESD-vagnar 5-års Garanti 
Garantin för ESD-vagnar är densamma som angivits för standardvagnar med 
följande undantag. 
 
Garantin löper under fem (5) år från leveransdatum till köparen.  



 

  

Vagnarna är godkända av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och de 
uppfyller kraven enligt SP-Metod 2472.  
 
 Ledningsförmågan garanteras endast då skötselanvisningarna på garantisedeln 
följs. 
 
El-drivna produkter 1-års Garanti 
 
Garantin för el-drivna produkter är densamma som angivits ovan för 
standardvagnar med följande undantag. 
 
Garantitiden är ett (1) år från dagen för leverans till köparen. 
 
Reservdelar 
För reservdelar gäller samma garanti som ovan dock att den upphör tio (10 år) 
efter dagen för leverans till köparen.   
 

Försäljningsvillkor 
 
Leveransvillkor 
Vagnarna levereras fritt (Ex works) Ulricehamn, alternativt fritt något av Helge 
Nyberg ABs lager i Europa, allt enligt överenskommelse mellan parterna. Om 
köparen önskar använda sina egna frakthandlingar skall de tillställas Helge 
Nyberg AB i god tid före leverans.  
 
Normalt emballage  
Helge Nyberg AB bekostar normalt emballage.  För specialemballage och 
lastpallar debiteras extra kostnad enligt särskild överenskommelse.  
 
Transportskador  
Alla transporter sker på köparens risk. Mottagaren skall anmäla transportskador 
direkt till transportören och kräva ersättning. Retur av skadat gods får inte ske 
utan Helge Nyberg ABs medgivande. 
 
Pris 
Pris avtalas separat. På priserna tillkommer frakt och i förekommande fall moms.  



 

  

Betalningsvillkor 
För det fall annat inte särskilt avtalats skall betalning ske 30 dagar netto från 
fakturadatum.Vid försenad betalning debiteras en årlig dröjsmålsränta med 9 % 
över gällande svensk referensränta.  
 
Återvinning 
Helge Nyberg AB rekommenderar köparen att använda sig av lokal 
återvinningsstation . För det fall köparen önskar kan dock produkten returneras  
till Helge Nyberg AB för återvinning, dock på köparens bekostnad.   
 
Returer 
Felbeställning och felleverans: Före retur skall Helge Nyberg AB underrättas 
om anledningen till eventuell retur och önskad retur skall godkännas av Helge 
Nyberg AB i förväg.  
 
Vid retur på grund av Köparens felbeställning eller annan orsak som Helge 
Nyberg AB inte bär ansvar för skall godset returneras med betald frakt. Helge 
Nyberg AB förbehåller sig rätten att debitera en returavgift på 10 % av priset på 
det returnerade godset samt kostnader för eventuella reparationer i den mån 
Köparen vid returen orsakat en skada på godset.  
 
Vid retur på grund av felleverans från Helge Nyberg ABs sida skall godset 
sändas med mottagarfrakt. Godset skall vara emballerat på samma sätt som vid 
leverans och serienummer samt montörs namn skall anges på returen.  
 
Ej i förväg aviserade returer accepteras inte.  
 
Övriga villkor 
Utöver vad som ovan stadgats eller som annars särskilt överenskommit gäller NL 
01. 
 


