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ren åsamkas genom att själv eller genom annan utföra avtalat
förebyggande underhåll.

1. Avtalsbeskrivning
Avtal om Förebyggande underhåll

2. Tillämplighet
Dessa allmänna villkor skall gälla i kombination med ett avtal
om Förebyggande underhåll som tecknats mellan parterna. I
avtalet mellan parterna skall utrustning och villkor specificeras.
Avtalade villkor skall ha företräde framför dessa allmänna
villkor.

3. Förutsättningar för priset
Priset innefattar ersättning för Säljarens arbete, och resor,
dock kan reskostnaden redovisas separat i avtalet. Arbetet
utförs på Säljarens normala arbetstider vardagar mellan 07.00
och 16.00.
Vänte- eller övertid, miljö-och förbrukningsmaterial och/eller
leverans av Reservdelar och Tillbehör, samt eventuella andra
merkostnader som förorsakats av Köparen debiteras särskilt
enligt den prislista och de normer som Säljaren tillämpar vid
tidpunkten för underhållets utförande.
Priset indexregleras under avtalsperioden och följer det av
SCBs presenterade arbetskostnadsindex för arbetare inom
verkstadsindustrin SNI 25-30, 33. Basindextal framgår av
avtalet.

4. Pris och betalning
Priset gäller från och med i avtalet angiven tidpunkt. Betalning
sker mot faktura per 30 dagar netto efter utfört arbete.
Priset gäller exklusive mervärdeskatt och andra eventuella
statliga och/eller kommunala avgifter, vilka betalas av Köparen.

5. Betalningsdröjsmål
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen, särskild avgift för betalningspåminnelse och i förekommande fall inkassoavgift.

6. Säljarens åtagande
Säljaren svarar för i avtalet specificerat förebyggande underhåll.
Förebyggande underhåll skall utföras på de tidpunkter och
med det intervall som överenskommits mellan parterna och
skall innefatta åtaganden enligt bifogat dokument för respektive Typ av Förebyggande underhåll. Besiktning och förebyggande underhåll av maskinparken utförs enligt SS-EN 1726-1
och SS-EN 1726-2.
Gaffeltest/kontroll av lyftgafflar enligt SS/ISO 5057.
Brandskyddskontroll enligt SBF 127:14.
Vid utförande av förebyggande underhåll skall Säljaren föra
protokoll eller liknande handling över gjorda iakttagelser och
vidtagna åtgärder. Kopia av sådant protokoll eller liknande
handling skall efter utfört förebyggande underhåll tillställas
Köparen.
6.1 Säljarens försening
Om Säljaren inte infinner sig på överenskommen eller aviserad
tidpunkt för utförande av förebyggande underhåll och sådan
försening varken beror på Köparen eller på befrielsegrund
enligt punkt 10, skall följande gälla; Köparen och Säljaren skall
skriftligen komma överens om en skälig frist, inom vilken Säljaren skall ha utfört underhållet. Om Säljaren inte utför förebyggande underhåll inom fristen, har Köparen rätt att själv eller
genom annan utföra avtalat förebyggande underhåll. Säljaren
skall ersätta Köparen för den direkta merkostnaden som Köpa-

6.2. Ansvar för bristfälligt underhållsarbete
Om Säljaren vid utförande av förebyggande underhållsarbete
inte fullgjort sina åligganden enligt avtalet eller om underhållsarbetet i övrigt inte utförts fackmannamässigt, skall Säljaren på
egen bekostnad, efter skriftlig reklamation från Köparen, med
den skyndsamhet som omständigheterna påkallar åtgärda det
bristfälligt utförda underhållsarbetet. Reklamation av det utförda underhållsarbetet skall ske utan oskäligt uppehåll efter
det att Köparen märkt eller bort märka det bristfälligt utföra
underhållsarbetet. Ansvaret är begränsat till sex (6) månader
eller 500 drifttimmar, vilket som först uppnås.
6.3 Tilläggstjänster
Avtalet kan mot pristillägg även omfatta tilläggstjänsten
Kontroll av tilläggsutrustning som Vågar och kamera, Radio/stereo, AC, brandsläckare och datorer/displayer. Behövs
certifierad servicetekniker för tilläggstjänsten tillhandahålls den
av tredje part via Säljaren.
Kontroll av förarlyft ska ske av ackrediterat kontrollorgan.
Ansvar för kontroll och inköp av tjänsten åligger köparen.

7. Köparens åtagande
All teknisk dokumentation rörande utrustningen som behövs för
att utföra förebyggande underhåll skall på Säljarens begäran
tillhandahållas av Köparen.
Köparen åtager sig att Utrustning som är besiktningspliktig
svara för att besiktning genomförs samt kostnaden för densamma.
7.1 Köparens ansvar
Köparen åtar sig att på Säljarens begäran tillse att föraren eller
annan för utrustningen ansvarig person skall närvara vid utförande av det förebyggande underhållet.
7.2 Reparationsutrymme
Ett utrymme, som lämpar sig för utförande av avtalat underhållsarbete, skall ställas till Säljarens förfogande. Detaljutformning skall överenskommas mellan parterna.
7.3. Köparens försening
Om Köparen inte kan ta emot Säljaren på överenskommen
eller aviserad tidpunkt för utförande av förebyggande underhåll, skall han genast underrätta Säljaren härom.
Avbokning av service ska av köparen ske senast dagen före
överenskommen eller aviserad tidpunkt. Ej avbokad service
debiteras enligt gällande underhållsprislista som Säljaren
tillämpar vid tidpunkten.

8. Samordningsansvar avseende arbetsmiljö
Generella regler för utförande av entreprenörsarbete från
Säljarens sida:
Köparen är skyldig att fortlöpande informera Säljaren om
sina ordnings-/säkerhetsföreskrifter såsom lokala brandföreskrifter och utrymningsvägar.
Det åligger Köparen att informera om var första hjälpen
och eventuell skyddsutrustning finns tillgänglig.
Säljarens anställda är skyldiga att följa de ordningsregler
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och säkerhetsföreskrifter som gäller inom arbetsplatsen.
Köparen äger rätt att utan ersättningskrav från Säljaren
stoppa arbetet om Säljaren efter påpekande inte följer
givna regler och föreskrifter.
Säljaren skall tillse att den egna personalen har klara
instruktioner för arbetets utförande.
Det åligger Säljaren att hålla personlig skyddsutrustning
och speciella skyddsanordningar som kan krävas för arbetets säkra utförande.
Brandlarmsknappar, brandsläckare och utrymningsvägar
får ej blockeras av Säljaren eller av Köparen.
Säljaren får inte utan Köparens tillåtelse använda Köparens maskiner eller utrustning såsom truckar, ställningar
eller verktyg, dock ger Köparen Säljaren tillstånd att föra
fordon i samband med underhållsarbete på dessa.
Säljarens arbete skall normalt förläggas inom Köparens
ordinarie arbetstid. Avsteg från detta skall godkännas av
Köparen.
Ensamarbete får utföras endast i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ensamarbete, AFS
1982:3.
Köpare och Säljare skall i samförstånd arbeta enligt
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och
krisstöd, AFS 1999:7.
Där godkända lokaler för ”heta arbeten” saknas får inga
”heta arbeten” såsom svetsning, skärning och lödning utföras utan att tillstånd givits av Köparen. Säljaren skall om
så krävs själv hålla med brandvakt. Nödvändiga brandredskap tillhandahålles av Köparen. Blankett ”Tillstånd/kontrollista för tillfälliga heta arbeten” skall alltid ifylllas innan ”heta arbeten” får påbörjas.
Köparen skall utföra skyddsronder i upplåtna lokaler.
Säljaren svarar för besiktning av egen utrustning.
Köparen skall anvisa utrymme för byte av kläder, tvättning
och måltidsintag där så erfordras.
Säljarens och Köparens anställda är skyldiga att följa
gällande arbetarskydd- och miljölagstiftningen samt vara
väl informerade om och följa Köparens miljörutiner.

befrielsegrund om det medför att avtalets fullgörande hindras
eller blir oskäligt betungande. Det åligger part som önskar
åberopa befrielsegrund att skriftligen meddela andra parten om
uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

11. Hävning av avtalet
Om Köparen helt eller delvis dröjer med betalning mer än tjugo
(20) dagar efter förfallodagen, har Säljaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

12. Tvist
Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning
av detta avtal samt därur härflytande rättsförhållanden skall
slutligt avgöras enligt svensk lag om skiljemän. Därvid skall
dock rättegångsbalkens regler om omröstning, sammanläggning av mål och fördelning av rättegångskostnader tillämpas.
Rör tvisten ett belopp som vid talans väckande uppgår till
högst fyra (4) basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring har part dock rätt att föra krav inför domstol samt
enligt den för betalningsföreläggande och inkasso stadgade
ordningen.

13. Förlängning av avtalstid/ Uppsägning
Avtalet förlängs med ett år i sänder, om det inte skriftligen sägs
upp senast tre (3) månader före innevarande avtalsperiods
utgång.
I det fall att i avtalet ingående Utrustning tas ur drift före avtalstidens slut, skall detta inom skälig tid, skriftligen meddelas
Säljaren.
13.1 Överlåtelse
Om kunden överlåter Utrustningen skall avtalet sägas upp
enligt punkt 13.
Den nya ägaren av Utrustningen kan teckna nytt avtal med
Säljaren, förutsatt att säljaren skriftligen godkänner det,
samt att den nya ägaren inte bedriver kommersiell handel med
truckar.

9. Begränsning av ansvar
Köparen är ej berättigad att, utöver vad som anges i avtalet
och dessa villkor, av Säljaren erhålla skadestånd eller annan
kompensation på grund av bristfälligt utfört förebyggande
underhåll. Säljaren är inte skyldig att till Köparen utge någon
ersättning för sakskada, produktionsbortfall, utebliven vinst
eller annan s k indirekt skada av vad slag det vara må.

10. Befrielsegrund
Arbetskonflikt eller varje annan omständighet som parterna
inte kan råda över eller kunde förutse då avtalet ingicks utgör
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