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ALLMÄNNA KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR   
 
Prioritetsordning:  1. Individuellt avtal mellan C3 och Motpart 

 2. Denna handling ”Allmänna Leveransvillkor” 

 3. Tillämpliga allmänna leveransbestämmelser, ALEM 09 

 

Prislistor Priser enligt offert eller prislista. Valuta: Svenska kronor. Beställningsdagens pris gäller, vid ev valutajustering 

görs detta på faktureringsdagen. Prislistan gäller normalt till nästa prisändringstillfälle, dock max 6 mån. 

 

Leveranstider Normalt från lager (3 dagar). Reservation för mellanförsäljning. Vid leverans av icke lagerlagt materiel enligt 

orderbekräftelse. Leverans från vårt lager kan vid överenskommelse ske samma dag om order kommer före kl 

12:00 

 

Leveransvillkor Ex Works enl Incoterms 2000 exklusive mervärdesskatt 

 

Kvantiteter Priset baseras på köp av hela förpackningar. Om beställt antal inte överensstämmer med angivna 

förpackningsstorlekar förbehåller vi oss rätten att justera antalet till hel förpackning. 

 

Emballage Inneremballage ingår i priset. Ytteremballage och ev pallar debiteras till självkostnadspris. Vid köp av kapade 

längder fiberkabel, tar vi ut en expeditionsavgift för kapning och trumma. 

 

Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagstiftning samt 

påminnelseavgift. 

 

Prisjustering Prislistan gäller med undantag för kostnadsförändringar utom C3 connects kontroll, t.ex. förändringar i valutor 

och råvarupriser. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att justera priserna under gällande period. 

 

Småorderavgift På ordrar under 500 kr förbehåller sig C3 connect rätten att ta ut en småorderavgift om 75 kr. 

 

Annulleringsavgift Om order annulleras innan leverans förbehåller sig C3 connect att rätten att fakturera beställaren en 

annulleringsavgift motsvarande den kostnad som annulleringen har förorsakat C3 connect. 

 

ALEM 09 ALEM 09 gäller – med de undantag som framgår nedan. Finns det i dessa villkor bestämmelser som strider mot 

eller inte är förenliga med bestämmelser i ALEM 09 skall bestämmelserna i dessa villkor äga företräde. 

 

 Nedanstående förändringar gentemot ALEM 09 noteras särskilt: 

 

 Retur enl p23 i ALEM 09 får endast ske efter överenskommelse med C3 connect. Returnerad produkt skall vara 

obegagnad och i oskadad originalförpackning. Förhandsavisering om retur skall ske på telefon, e-post eller fax, 

med angivande av order- eller fakturanummer till vår orderavdelning som därefter utfärdar ett returnummer. 

Detta skall märkas på gods och leveranshandlingar. Returer som inte avser felaktigt gods debiteras med 

returavdrag enligt överenskommelse med C3 connect. Synliga transportskador skall anmälas direkt till 

transportören i samband med mottagandet av godset. Returer skall ske med betald frakt. Ovanstående gäller ej 

om C3 connect förorsakat returen pga felsändning eller dylikt. Returer som sker pga fel på varan regleras först 

efter att vi fått den felaktiga produkten till oss för ett utlåtande. Vi tar ej emot returer av ex 

färdigmonterade/kontakterade produkter, kapade kabellängder samt övriga kundspecifika artiklar. 

 

 Vite vid försening enligt p26 i ALEM 09 begränsas till 0,5 % per hel kalendervecka och till totalt max 5 % av det 

försenade godsets värde. 

 

 Säljarens ansvar enligt p 38-48 i ALEM 09 begränsas på följande sätt: 

- C3 connect ansvarar för personskada endast om det kan visas att skadan orsakats genom grov vårdslöshet 

från C3 connects sida. 

- C3 connect ansvarar inte för skada på fast eller lös egendom som inträffar efter leverans utom skada som 

ersätts enligt ALEM 09 punkt 46. 

- C3 connect ansvarar för fel på levererade produkter som framträder inom två år från leveransdagen. C3 

connect ansvarar inte enligt p38 andra stycket i ALEM 09 eller enl p40 i ALEM09 

 

Produktansvar För C3 connects produktansvar gäller vid var tid tillämplig svensk lag om produktansvar. C3 connect har tecknat 

en för branschen sedvanlig produktansvarsförsäkring. 

 

http://www.c3connect.se/


GDPR GDPR (eller Dataskyddsförordningen). Den nya Dataskyddsförordningen som ersätter PUL ställer krav på att C3 

connects kunder godkänner att personuppgifter lagras/hanteras hos C3 Connect. För att C3 connects kunder ska 

känna sig trygga i att personuppgifter inte missbrukas lagras endast information som är nödvändig utföra en 

affärstransaktion. Således lagras för- och efternamn, samt arbetsrelaterade adresser, telefonnummer och e-post 

som beställande person förser oss C3 connect med i samband med beställning. Personuppgifter av privat natur 

lagras/hanteras inte. C3 connect sänder ej heller ut mass-utskick och överlämnar inte personuppgifter till tredje 

part. Mer om vår GDPR-policy finna att läsa på vår hemsida http://www.c3connect.se/  

 

 Genom order godkänner kunden att data lagras enligt föregående stycke och enligt C3 connects GDPR-policy.  
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