
Allmänna bestämmelser vid leverans av plantskole-
växter tillämpade av Tönnersjö Plantskola AB. Be-
stämmelserna är utarbetade av Trädgårdsnäringens 
Riksförbund, GRO 3:e upplagan 2003, med tillägg av 
Tönnersjö Plantskola AB.
1.  Följande allmänna leveransbestämmelser gäller i 
den mån annorlunda ej särskilt avtalats.

2.   Leverans av plantskoleväxter sker under iaktta-
gande av Statens Jordbruksverks författningssamling, 
SJV FS 1995:96 saknr T42 samt Kvalitetsregler för 
plantskoleväxter utgiven av GROs Plantskolesektion, 
3:e upplagan, 2003.

3.  Utfärdat anbud gäller i 30 dagar från anbudsdatum, 
om inget annat anges i anbudet.

4.  Vid fast pris utan indexreglering skall priset dock 
ändras med hänsyn till:
dels kostnadsändring på grund av offentlig myndighets 
åtgärd,
dels kostnadsändring som förorsakats av krig eller an-
nat krisförhållande med liknande effekt och som avser 
förnödenhet, vara eller tjänst som är nödvändig för 
säljarens avtalade prestation,
dels kostnadsändring som beror på onormala valuta-
fluktuationer avseende vara, tjänst eller annan nyttig-
het som erfordras för att fullgöra leveransen. Ändring 
av priset skall dock endast ske om kostnadsändringen 
varit oförutsägbar och väsentligt påverkat kostnaden för 
något växtmaterial i leveransen.

5.   Alla leveranser sker fritt plantskolan i det fall annat 
inte har avtalats.

6.   Förpackning av växtmaterial sker med hänsyn till 
årstid och transportförhållande. Emballage och för-
packning debiteras köparen och återtages ej.

7.  Om försändningssätt ej avtalats, sändes växterna på 
det sätt som säljaren finner lämpligast. Alla försändel-
ser sker på mottagarens räkning och generell risk- och 
transportförsäkrning ingår ej. Säljaren fritar sig från an-
svar om leverans försenas eller omöjliggörs av orsaker 
varöver säljaren ej råder. Kvalitetssäkrade transporter 
gäller plantskolans egna bilar. Transportförsäkring till-
kommer med 0.5% av fakturabeloppet.

8.   Om tiden för avlastning av växter överskrider den 
normala lossningstiden debiteras detta köparen.

9.   Växter som är beställda men avbeställs av köparen, 
debiteras till 50% av fakturavärdet eller lämnade offert-
priser oavsett orsak.

10.   Växter, som beställs för leverans till viss bestämd 
planteringssäsong skall avropas i god tid och senast 
14 dagar före leverans. Köparen ska därvid meddela 
tidpunkt för leverans, mottagningsadress samt trans-
portsätt. Vill köpare som beställt växter för leverans till 
viss tid eller viss planteringssäsong ändra leveranstid, 
skall säljaren snarast underrättas härom, dock senast 
14 dagar före den avtalade leveranstiden.

LEVERANSVILLKOR
Vid förskjutning från en planteringsäsong till en annan, 
förbehåller sig säljaren rätt till justering av avtalat pris, 
till de priser som gäller vid leveranstidpunkten.  Härutö-
ver äger säljaren rätt till ersättning för de extra kostna-
der som förskjutningen förorsakat säljaren.

11. För växtleverans under vårsäsong som avropas 
efter den 15 juni äger säljaren rätt till extra ersättning 
utöver avtalat pris för uppkomna lager

12.   Vid besiktningsmannaförfarande skall godkänd 
branschbesiktningsman anlitas i samråd med leve-
rantören.

13.  Det åligger köparen att vid mottagandet genast 
besiktiga levererat växtmaterial (se vår speciella blan-
kett för leveranskontroll). Föreligger fel eller brist skall 
köparen inom 8 dagar skriftligen underrätta säljaren 
härom för att reklamation ska beaktas. Om rekla-
mationen anses vara berättigad, levererar säljaren nytt 
växtmaterial istället för det felaktiga eller det som brister 
eller ersätter köparen med högst intill fakturabeloppet. 
Härutöver äger köparen inte rätt till någon ytterligare 
ersättning.

14.  Garanti för etablering lämnas på alla depå-odlade 
träd, och för Färdig Häck. Garantin gäller i 1 (ett) år från 
leveransdagen. Tönnersjö Plantskola förbehåller sig 
rätten att inspektera anmäld skada. Se sidan 13 i katalo-
gen. Gäller endast köpare med F - skattesedel. 

15. Garanti för etablering av övrigt växtmaterial 
lämnas ej.

16.  För bristande sortäkthet och expeditionsfel utgår 
ersättning högst till fakturavärdet av ifrågavarande sort.  

17.   Säljaren fritar sig från leveransskyldighet till följd av 
inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp 
av växtsjukdomar eller andra leveranshindrande om-
ständigheter över vilka säljaren inte råder.

18.  Betalningsvillkor är netto per 30 dagar efter faktura-
datum till kända köpare med F-skattesedel. Vid betal-
ning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

19.  Betalningsvillkor är netto per 10 dagar efter faktura-
datum till köpare utan F-skattesedel. Vid betalning efter 
förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

20.   Vid avtalade delleveranser äger säljaren rätt att 
fakturera varje delleverans för sig. Dessa faktureras 
enligt sedvanliga betalningsvillkor. 

21.  Vid utebliven betalning av förfallna belopp fritages 
säljaren från plikt till nya leveranser. 

22.  Övriga villkor från köparens sida anses härmed 
hävda. 

23.  Prislistan är giltig från och med 2012 -01 -01 till och 
med 2012 -12-31, med reservation för prisändringar 
under tiden. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på 
angivna priser.


