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ABM 07 – Hushållsapparater 
Branschspecifika tillägg till ABM 07 för leverans av hushållsapparater 

 
För leverans gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet ABM 07 
med de ändringar och tillägg som framgår av dessa ABM 07 – Hushållsapparater. Rubrikerna nedan 
är hämtade från ABM 07. 

 
Ansvar vid försening 
ABM 07 pkt 12 stycke 3 utgår i sin helhet 

 
ABM 07 pkt 14 utgår och ersätts med följande 
Utöver vad som föreskrivits i punkterna 12 och 13 har part inte rätt till ersättning för försening.  

 
ABM 07 pkt 17 utgår i sin helhet 

 
Mottagningskontroll 
ABM 07 pkt 18 utgår och ersätts med följande 
Följesedel skall åtfölja godset. 

När varan överlämnas till köparen skall denne göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera 
varan avseende utifrån synliga fel. 

Köparen ansvar därefter för varan. 

Köparen har max 7 arbetsdagar för att påtala fel eller skador vid leverans. 

 

Säljarens ansvar för fel 
ABM 07 pkt 20 utgår och ersätts med följande 
Säljaren ansvarar för att godset är avtalsenligt och felfritt vid leveransen. Säljaren ansvarar för fel som 
föreligger vid leverans eller visat sig efter leverans och som reklamerats senast 24 månader efter leve-
rans (garanti). Reklamation skall ske utan dröjsmål från det att fel upptäckts. 

 
Den som hävdar garanti har ansvaret för att påvisa att varan omfattas av garanti. 

 
ABM 07 pkt 24 stycke 1-3 utgår och ersätts med följande 
Ansvarar säljaren för fel i varan är han även skyldig att ersätta produktskada i den omfattning som 
gäller enligt produktansvarslagen. Säljarens ersättningsskyldighet enligt detta avtal är begränsat till det 
högre av 15 % av köpesumman eller 200 prisbasbelopp. 

 
Försäkring 
ABM 07 pkt 26 stycke 2 utgår och ersätts med följande 
Säljaren skall under garantitiden ha en sedvanlig ansvarsförsäkring inklusive produktansvarsförsäk-
ring. Försäkringsbeloppet skall vara lägst tvåhundra prisbasbelopp och självrisken för vara högst 3 

prisbasbelopp.  
 

Betalning och preskription 
ABM 07 pkt 29 utgår i sin helhet 


