RÖDFÄRGARNA MELLANSVERIGE AB

Allmänna villkor för uppdragsavtal
Gällande från och med den 1 oktober 2015
Prisuppgifter
1. Alla prisuppgifter är angivna exklusive moms. Om det inte anges särskilt så är inte hänsyn tagen till eventuella
ROT- eller RUT-avdrag.
2. Det är kundens ansvar att uppmärksamma Rödfärgarna på att eventuellt ROT- eller RUT-avdrag finns att utnyttja
samt att lämna erforderliga uppgifter, i god tid, för att sådant ska kunna sökas.
3. Kunden kan bli skyldig att betala skattereduktionsbeloppet till Rödfärgarna om Skatteverket helt eller delvis avslår
utbetalning efter Rödfärgarnas ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp p g a något som
kunden är ansvarig för.
4. Reskostnader inkluderas normalt i offererat pris. Rödfärgarna förbehåller sig dock rätten att ta extra betalt för
tillkommande resor som orsakats av omständigheter som kunden råder över.
5. Om det inte föranleds av förhållanden som kunden råder över eller ansvarar för, eller anges särskilt, så är lämnade
prisuppgifter fasta priser.
Tillträde
6. Rödfärgarna ska ges fritt tillträde till de byggnader som ska tvättas, rödfärgas, målas eller behandlas.
7. Det är kundens ansvar att se till att växtlighet runt byggnader är röjd och att lös egendom är flyttad så att
Rödfärgarna obehindrat kan komma åt att arbeta.
8. Det är kundens ansvar att se till att arbetet inte störs av annan verksamhet som bedrivs i eller vid byggnaderna.
9. Rödfärgarna förbehåller sig rätten att ta extra betalt för merkostnader orsakade av begränsat tillträde eller andra
störningar i arbetet, om dessa är orsakade av omständigheter kunden råder över.
El och vatten
10. Vid behov åligger det kunden att se till att Rödfärgarna har kostnadsfri tillgång till el och vatten. Om sådan
tillgång nekas eller inte är möjlig gäller vad som i dessa villkor är föreskrivet om begränsat tillträde.
Utförandetid
11. Om inget annat avtalats särskilt så utförs arbetet så snart det är möjligt utifrån Rödfärgarnas planering och
rådande väder.
12. Rödfärgarna försöker i möjligaste mån tillgodose kundens eventuella önskemål men garanterar inte att beställda
arbeten kommer att slutföras visst datum.
13. Arbetet ska slutföras inom skälig tid varvid särskilt ska beaktas väderförhållanden.
Byggnadernas skick
14. Det är kundens ansvar att byggnader och deras fasader är fria från ämnen som normalt inte ska finnas där och
som försämrar vidhäftningen av färgen eller förändrar färgens egenskaper, exempelvis spillolja eller fett.
15. Rödfärgarna ansvarar inte för brister i det utförda arbetet eller resultatet som är orsakade av byggnadernas skick
eller befintliga underlagsproblem.
Tidigare använda färger
16. För att få ett bra resultat är det viktigt att den nya färgen är kompatibel med den tidigare använda färgen. Om
inget annat avtalats så är det kunden som ansvarar för att byggnader som ska rödfärgas, och som tidigare målats,
har målats med Falu Rödfärg.
17. Rödfärgarna ansvarar inte för brister i det utförda arbetet eller resultatet som är orsakade tidigare färglager.
Utvändigt spill
18. Rödfärgarna ansvarar inte för skador på lös egendom som inte avlägsnats från byggnaderna eller byggnadernas
närhet.
19. Rödfärgarna ansvarar inte för färg som kommer på foder eller övriga snickerier i samband med rödfärgning.
20. Det är kundens ansvar att eventuella arbeten på byggnader sker i rätt ordning, exempelvis att rödfärgning görs
innan målning av foder, och att exempelvis fordon flyttats innan rödfärgning.
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Invändigt spill
21. Rödfärgarnas ansvar för skada begränsas till byggnaders ytterskal.
22. Rödfärgarna ansvarar inte för skada på lös egendom som förvaras i otäta byggnader.
23. Rödfärgarna ansvarar inte för skador på byggnader orsakade av att dessas konstruktion avviker från vad
Rödfärgarna haft fog att förutsätta efter en elementär visuell inspektion.
24. Finns installationer eller konstruktionsdelar, som inte är klart synliga, inte kan flyttas och som kan ta skada av att
vatten, färg eller annan vätska tränger igenom fasaden, så åligger det kunden att informera Rödfärgarna om detta så
att lämpliga åtgärder kan vidtas. Har kunden underlåtit att göra så ansvarar kunden för eventuell skada som hade
kunnat undvikas.
25. Finns annan egendom som kan ta skada av att vatten, färg eller annan vätska tränger igenom fasaden så är det
kundens ansvar att se till att denna avlägsnas eller täcks över inför tvätt, rödfärgning eller behandling om inte annat
avtalats.
Skadestånd
26. Skulle Rödfärgarna drabbas av skadeståndsskyldighet så ska denna inte överstiga det avtalade priset för
uppdraget eller maximalt två prisbasbelopp.
27. Är den skadeståndsgrundande skadan begränsad till viss byggnad och uppdraget omfattar flera byggnader ska
skadeståndsbeloppet inte överstiga denna byggnads proportionerliga andel av det totala priset för uppdraget.
Kundens eget arbete
28. För det fall att kunden valt att utföra vissa delar av arbetet på egen hand, så som exempelvis underarbete eller
täckning, ansvarar kunden för att detta arbete utförts korrekt.
29. Rödfärgarna ansvarar inte för brister i det utförda arbetet eller resultatet som beror på brister i kundens eget
arbete.
30. Rödfärgarna förbehåller sig rätten att ta extra betalt för merkostnader orsakade av brister i kundens eget arbete.
Tilläggsarbeten eller ändringar av avtalet
31. Om uppdragets omfattning ändras eller om det tillkommer nya önskemål avseende uppdragets utförande så
förbehåller sig Rödfärgarna rätten att ta extra betalt för merkostnader orsakade av dessa ändringar.
Anbudets giltighetstid
32. Lämnade anbud är, om inget annat överenskommits, giltiga i 30 dagar.
Betalning
33. Om inget annat överenskommits så ska betalning ske senast tio (10) dagar efter fakturering. Detta gäller även
eventuellt skattereduktionsbelopp som kunden har att betala i enlighet med punkt 3.
34. Fakturering kan ske så snart arbetet är slutfört.
35. Om avtalet gäller flera separerbara delar, så som exempelvis fasadtvätt, rödfärgning och detaljmålning, så kan
fakturering ske, för en sådan separerbar del, så snart arbetet med denna är avslutat. Exempelvis så kan fakturering
för rödfärgning ske innan eventuell detaljmålning avslutats eller påbörjats.
Försenad betalning
36. Om kunden inte betalar fakturan i tid förbehåller sig Rödfärgarna rätten att påföra eventuell dröjsmålsavgift- eller
förseningsersättning med lagstadgade belopp.
37. Vid sen betalning debiteras en räntesats om 24%.
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Avbeställning
38. Om kunden säger upp avtalet så förbehåller sig Rödfärgarna rätten att fakturera kunden för administrativa
kostnader med ett belopp, exklusive moms, om femtusen (5 000) kronor plus tjugo (20) procent av ordervärdet
uppgående till totalt maximalt ett prisbasbelopp.
39. Om kunden säger upp avtalet så sent att Rödfärgarna inte kan utnyttja sina arbetsresurser till annat arbete, eller
om Rödfärgarna har tackat nej till annat arbete för att kunna utföra uppdraget åt kunden, och denna förlust inte kan
återhämtas helt eller delvis så förbehåller sig Rödfärgarna rätten att fakturera kunden för denna förlust med ett
belopp uppgående till maximalt det offererade totalbeloppet minus materialkostnaden.
Tvist
40. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa
genom överenskommelse. Är kunden näringsidkare ska tvisten avgöras i Sverige genom lag om skiljeförfarande och
enligt svensk lag utan tillämpning av dess internationella privaträttsliga regler. Är kunden konsument kan tvisten
prövas av Allmänna reklamationsnämnden.
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