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Allmänna villkor
Dessa villkor gäller som avtalsgrund mellan BAUHAUS & Co KB, org.nr 969630-6944, som kreditgivare, nedan kallad ”BAUHAUS” och Företagskund som
kreditsökande nedan kallad ”kontohavaren”. Om inte parterna skriftligen överenskommit om annat anses kontohavaren ha godtagit nedanstående villkor.

ANSÖKAN OM KREDIT
Ansökan om företagskonto gör behörig firmatecknare på www.BAUHAUS.se
Konto beviljas och eventuell kredit bestäms efter sedvanlig kreditprövning och
beslutas ensamt av BAUHAUS. När konto beviljas fastställer BAUHAUS
kreditgränsen till vilken köp/uttag får ske. BAUHAUS kan neka öppnande av
konto utan att lämna närmare förklaring.
Om kontohavare önskar höja sin kreditgräns sker förnyad kreditprövning.
Om BAUHAUS ser ett behov av högre kreditlimit sker förnyad kreditprövning
och BAUHAUS äger rätt att höja kreditlimiten utan att inhämta kontohavarens medgivande. Om fler än en person ska äga rätt att nyttja kontot ska, av
behörig firmatecknare, undertecknad fullmakt för dessa personer följa med
ansökan. Det åligger kontohavaren att skriftligen meddela BAUHAUS eventuella förändringar i lämnade fullmakter.
RÄTT ATT SÄGA UPP KREDIT
BAUHAUS äger ovillkorlig rätt att utan föregående avisering, ompröva,
omedelbart sänka aktuell kreditgräns samt säga upp kontot i förtid och begära
in omedelbar betalning om skälig anledning finns att tro att kontohavaren inte
kommer att fullgöra sina förpliktelser mot kontogivaren.
Omständigheter som medför kreditgivarens rätt enligt ovan är bl a följande:
- Kontohavaren har förfallna fakturor
- Kontohavaren har överskridit beviljad kredit
- Kontohavaren har fått ändrad rating hos kreditupplysningsföretaget
- Kontohavaren har belagts med nya betalningsanmärkningar eller
skulder till kronofogden efter kreditens beviljande
KONTOTS HANDHAVANDE
Vid köp som ska faktureras är kontoinnehavaren skyldig att legitimera sig.
Utfärdade Företagskort är personliga och får endast användas av person, till
vilken kortet är utfärdat. Kortinnehavare är skyldig att underteckna
Företagskortet. Kontohavaren svarar för samtliga beställda och utfärdade
Företagskort anslutna till kontot samt att de personer som använder korten vid
inköp även är behöriga att göra inköp.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
BAUHAUS behandlar personuppgifter om kontohavaren, av kontohavaren befullmäktigade personer och kontaktpersoner hos kontohavaren för fullgörande
av avtalet om företagskredit. Information om BAUHAUS behandling av personuppgifter finns tillgänglig på www.bauhaus.se/dataskyddet. Kontohavaren
åtar sig att informera berörda personer hos kontohavaren om att BAUHAUS
behandlar deras personuppgifter och om att information om behandlingen
finns på www.bauhaus.se/dataskyddet. Frågor kring BAUHAUS behandling av
personuppgifter kan ställas till dataskyddet@bauhaus.se.
TVIST
Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa Allmänna villkor ska i första
hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan
enas ska tvisten prövas i enlighet med gällande svensk lagstiftning i svensk
domstol. BAUHAUS har rätt att väcka talan mot kontohavare vid domstol i
annat land om kontohavaren har sin hemvist i det landet.
KÖP- & LEVERANSVILLKOR
Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet
ABM07 samt leveransklausul HOS (Hämtat Olastat Säljaren) enligt
Leveransklausuler för byggbranschen 2008. Vid avvikelse från detta avtal ska
bestämmelserna i detta avtal gälla.
REKLAMATIONER
En reklamation beaktas först efter att ifylld särskild reklamationsblankett har
mottagits. I övrigt gäller ABM07.
RETURER
Returer av varor sker enligt överenskommelse och mot uppvisande av
kvitto/följesedel. Varan ska vara oanvänd i originalförpackning och i oskadat
skick.
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
BAUHAUS förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess full
betalning erlagts.

BETALNINGSVILLKOR
Faktura skickas med av BAUHAUS tillämpade betalningsvillkor. Fakturan
skickas till kontohavaren på av denne uppgiven e-mailadress alt per post.
Anmärkning mot faktura ska ske senast 8 arbetsdagar efter mottagandet.
Om inget annat avtalats ska betalning vara BAUHAUS tillhanda på förfallodagen angiven på fakturan. Betalning görs till av BAUHAUS anvisat Bankgironummer. OCR-nummer ska alltid anges vid betalning. Vid utebliven betalning
överlämnas fordran för inkassering varvid lagstadgad ränta och kostnader
tillkommer.

PRISER
Samtliga priser anges exklusive moms. Angivna priser kan ändras utan
föregående avisering. BAUHAUS reserverar sig för tryckfel. Sådana tryckfel är
inte bindande för BAUHAUS.

RÄNTA OCH AVGIFTER
Påminnelseavgift debiteras med 60 kr per påminnelse. Dröjsmålsränta utgår
med referensränta + 8 %. Ränta utgår ej på eventuella tillgodohavanden.
Ändring av räntesatser och/eller avgifter beslutas enskilt av BAUHAUS
utan att först inhämta kontohavarens medgivande.

ANSVARSBEFRIELSE
BAUHAUS ansvarar ej för ekonomisk skada hos kontohavaren och ej heller för
följdskada hos kontohavaren eller skada hos tredjeman.

KONTOINNEHAVARENS ANSVAR
Det åligger undertecknad firmatecknare, att till BAUHAUS utan dröjsmål,
skriftligen anmäla förändringar av de uppgifter som angivits i kontoansökan
såsom namn, adress, e-mailadress o dyl.

ANSVARSBEGRÄNSNING
BAUHAUS ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst,
nytta eller annan affärsförlust som kontohavaren kan tänkas göra, ej heller
annan skada som inte rimligen kan förutses av BAUHAUS.

FÖRSENINGAR
BAUHAUS ansvarar ej för förseningar hos transportör, tillverkare eller annan.

