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1. Offerter  
Alla offerter gäller mot omgående svar där inte annat angivits eller överenskommits. Oavsett vad som stadgas i 
offerten har OKQ8 rätt att ändra betalningsvillkoren om så OKQ8 bedömer. 
 
2. Leverans  
OKQ8 är endast skyldig verkställa leverans under OKQ8:s ordinarie arbetstid. Kräver Köparen leverans på annan 
tid debiteras Köparen uppkomna merkostnader. Köparen ansvarar för god framkomlighet fram till lossnings-
platsen, innefattande bärighet för tung lastbil, sandning, snöröjning samt att tillfartsvägen har en vägbredd om 
minst 3,5 meter och fri höjd om 4 meter (grenfritt). Köparen ansvarar vidare för att leveransplatsen är tillfreds-
ställande uppmärkt. Extra kostnader som åsamkas OKQ8 i samband med leverans debiteras Köparen. 
 
3. Betalning  
Betalningsvillkor framgår av utsänd faktura. Om den svenska kronan devalveras, förändringar av växelkurser, 
avgifter, tullar eller skatter införs eller höjs, ökade produktkostnader samt ökade emballage- och transport-
kostnader, är OKQ8 berättigad till en omgående höjning av priset i motsvarande mån. Vid försenad betalning 
erlägger Köparen dröjsmålsränta enligt den räntesats och de villkor som anges på fakturan 
 
4. Force majeure 
Om krig, krigsliknande händelse, export- eller importrestriktion, statlig reglering av annat slag, naturkatastrof, 
tonnagebrist, ishinder, arbetskonflikt, omfattande driftsstörning samt övriga omständigheter som hindrar, fördyrar 
eller försvårar OKQ8’s anskaffande av vara, eller fullgörande av ingånget avtal, är OKQ8 berättigat att utan 
skadeståndsskyldighet häva avtalet eller begära erforderlig tidsförlängning eller prishöjning. 
Vad ovan angivits beträffande arbetskonflikt skall även äga giltighet när OKQ8 omfattas av åtgärden. 
 
5. Köparens ansvar 
Köparen svarar för att vid leveranstillfället utrymme finnes för beställd kvantitet samt att utrymmet ifråga 
motsvarar myndigheternas krav. Skador som kan uppstå på Köparens eller tredje mans egendom till följd av att 
sådant utrymme inte finns vid leveranstillfället eller inte uppfyller gängse krav, som t.ex. regelrätt överfyllnads-
skydd, svarar Köparen för. Köparen skall även ersätta de merkostnader som kan drabba OKQ8 p.g.a. att 
leverans inte kunnat ske av hela kvantiteten. 
 
6. OKQ8’s ansvar 
Vid fel i levererad vara är OKQ8’s ansvar begränsat till leverans av ny felfri vara samt att ersätta Köparen för 
eventuellt uppkommen direkt skada på grund av fel i varan. Vid leveransdröjsmål är OKQ8:s ansvar begränsat till 
max 10 % av varans värde.  
OKQ8 är således inte skyldigt att till Köparen utge någon som helst ersättning vare sig för personskada, skada på 
egendom, utebliven vinst eller annan förlust eller indirekt skada, såvida inte annat uttryckligen avtalats eller om 
grov vårdslöshet kan läggas OKQ8 till last.  
Vidare ansvarar OKQ8 inte för skada föranledd av Köparens hantering etc. efter Köparens mottagande av varan. 
 
7. Reklamationer 
Köparen är skyldig att vid mottagandet genast kontrollera att levererad kvantitet och kvalitet överensstämmer 
med Köparens beställning och upprättad leveransnota. Reklamation avseende kvantitet och kvalitet skall för att 
beaktas, ske omedelbart efter verkställd leverans. 
 
8. Personuppgiftsbehandling 
Köparen är införstådd med och samtycker till OKQ8:s behandling av personuppgifter, inklusive personnummer. 
Behandlingen omfattar uppgifter om Köparen och Köparens inköp vilka registreras som underlag för inköps-, 
fakturerings- och reskontrabehandling samt anpassade kundförmåner. Uppgifter kan också komma att lämnas ut 
till OKQ8s samarbetspartners. 
Köparen är införstådd med att Köparen automatiskt kan komma att erhålla särskild information om 
kunderbjudanden och ger OKQ8 samt OKQ8:s samarbetspartners rätt att för detta syfte disponera uppgifter om 
Köparens inköp. Köparen medger att OKQ8 på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade 
personregister, äger uppdatera och tillföra kund- och i tillämpliga fall medlemsregistret sådana personuppgifter 
som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för 
såväl post- som telekommunikation. 
Om du har några frågor om användningen av dina uppgifter är du välkommen att vända dig till OKQ8, som 
ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom OKQ8-koncernen, på kundservice@okq8.se, OK-Q8 AB, Box 
502, 774 27 AVESTA, 020-85 86 87, dit du också kan vända dig om du vill att dina uppgifter rättas eller raderas, 
eller om du vill anmäla att du i framtiden inte önskar direkt marknadsföring från oss eller våra samarbetspartners. 
 
9. Tvister 
Eventuella tvister skall avgöras av skiljenämnd enligt vid var tid gällande lag om skiljeförfarande. OKQ8 äger dock 
rätt att vid allmän domstol föra talan om fordran för gjorda leveranser eller i samband därmed uppkomna 
kostnader. Om Köparen är enskild konsument skall tvist dock alltid avgöras av allmän domstol. 

Bilaga 1 


