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BOX B1 | rum för ostörda digitala möten utformade och präglade av era
estetiska & tekniska preferenser
MATERIAL | pulverlack | stål rör | textil | ljudisolerande stoppning |
ventilation | ledljus | laddning
MÅTT | L. 1000 mm B.1000 mm H. 2250 mm
VIKT | 38
FRAKTVOLYM | 1 st per pall
PRIS | se separat prislista

UPU FABRIC | upphängningsbar pall med klädd sits och aktivt sittande i
tre höjder med fotstöd på mellan & hög.
MATERIAL | plywood | textil/skinn | kallskum | pulverlackerat stålstativ |
hjul på begäran
MÅTT | L.400 mm B.400 mm H.450/550/650 mm
VIKT | 4
FRAKTVOLYM | 0,5
PRIS | UPU.F1 2 989:- ex. moms & frakt (plus 785:- för länkhjul)
UPU.F2 3 110:- ex. moms & frakt (plus 785:- för länkhjul)
UPU.F3 3 110:- ex. moms & frakt (ej länkhjul)

UPU WOOD | upphängningsbar pall med fanersits och aktivt sittande i
tre höjder med fotstöd på mellan & hög
MATERIAL | plywood | ask faner/klarlack matt | pulverlackerat stålstativ |
hjul på begäran
MÅTT | L.400 mm B.400 mm H.450/550/650 mm
VIKT | 4
FRAKTVOLYM | 0,5
PRIS | UPU.W1 2 601:- ex. moms & frakt (plus 755:- för länkhjul)
UPU.W2 2 712:- ex. moms & frakt (plus 755:- för länkhjul)
UPU.W3 2 712:- ex. moms & frakt (ej länkhjul)
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SETUP | elevskåp i tre höjder med dämpad självstängande lucka, bygel
för lås eller elktoniskt lås samt laddning. Krönskivor i valfria format och
material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng.
Kombineras med alla andra SETUP enheter
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd
under låsbygel
MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm
VIKT | 30-40-50
FRAKTVOLYM | 5 per pall
PRIS | S3.E450 (H.950mm) 7 038:- ex. moms & frakt
S4.E450 (H.1250mm) 7 678:- ex. moms & frakt
S5.E450 (H.1550mm) 8 202:- ex. moms & frakt

SETUP | elevskåp i två höjder med låsbar delad vikdörr, bygel för lås
eller elktoniskt lås samt laddning. Avdelande hylla samt krok i tak. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att
bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd
under låsbygel
MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 1250/1850 mm
VIKT | 30-40
FRAKTVOLYM | 5 per pall
PRIS | S1.L450 (H.1250mm) offereras
S2.L450 (H.1850mm) offereras

SETUP | skoförvaring med dämpad självstängande lucka, bygel för lås
eller elktoniskt. God ventilation samt smuts och avrinningskärl i botten.
Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt
att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd
under låsbygel
MÅTT | B. 290 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm
VIKT | 25-35-45
FRAKTVOLYM | 5 per pall
PRIS | S3.C290 (H.950mm) 5 256:- ex. moms & frakt
S4.C290 (H.1250mm) 5 539:- ex. moms & frakt
S5.C290 (H.1550mm) 7 300:- ex. moms & frakt
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SETUP | elevskåp och skoförvaring i två höjder med god ventilation.
Låsbart med bygel för lås eller elktoniskt lås samt laddning. Smuts och
avrinningskärl i botten. Krönskivor i valfria format och material till alla
SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombineras med
alla andra SETUP enheter.
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd
under låsbygel
MÅTT | B. 200 mm D. 350 mm H. 800/1550 mm
VIKT | 30-40
FRAKTVOLYM | 12 per pall
PRIS | S1.W200 (H.800mm) offereras
S2.W200 (H.1550mm) offereras

SETUP | öppen förvaring med fasta och justerbara hyllor, i tre höjder.
Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt
att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter.
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt
MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm
VIKT | 20-30-40
FRAKTVOLYM | 5 per pall
PRIS | S3.F450 (H.950mm) 3 043:- ex. moms & frakt
S4.F450 (H.1250mm) 3 263:- ex. moms & frakt
S5.F450 (H.1550mm) 3 492:- ex. moms & frakt

SETUP | öppen förvaring med fasta och justerbara hyllor, i tre höjder.
Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt
att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter.
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt
MÅTT | B. 290 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm
VIKT | 20-30-40
FRAKTVOLYM | 8 per pall
PRIS | S3.F290 (H.950mm)
S4.F290 (H.1250mm)
S5.F290 (H.1550mm)

2 481:- ex. moms & frakt
2 867:- ex. moms & frakt
3 043:- ex. moms & frakt
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SETUP | garderob för tre till fem elever. Hög ventilation. Låsbar dörr
med bygel eller elektorniskt lås. Krokar i taket. Krönskivor i valfria format
och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter.
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd
under låsbygel
MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm
VIKT | 20-30-40
FRAKTVOLYM | 5 per pall
PRIS | S3.G450 (H.950mm) offereras
S4.G450 (H.1250mm) offereras
S5.G450 (H.1550mm) offereras

SETUP | garderob för tre till fem elever. Hög ventilation. Låsbar dörr
med bygel eller elektorniskt lås. Krokar i taket. Krönskivor i valfria format
och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter.
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd
under låsbygel
MÅTT | B. 400/280 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm
VIKT | 20-30-40
FRAKTVOLYM | 5 per pall
PRIS | S3.G400 (H.950mm) offereras
S4.G400 (H.1250mm) offereras
S5.G400 (H.1550mm) offereras

SETUP | garderob för tre till fem elever. Hög ventilation. Låsbar dörr
med bygel eller elektorniskt lås. Krokar i taket. Krönskivor i valfria format
och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter.
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd
under låsbygel
MÅTT | B. 280/400 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm
VIKT | 20-30-40
FRAKTVOLYM | 5 per pall
PRIS | S3.G280 (H.950mm) offereras
S4.G280 (H.1250mm) offereras
S5.G280 (H.1550mm) offereras
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SETUP | öppen påbyggnads förvaring till SETUP förvaringarna i massiv
ask eller lackerad MDF
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt
MÅTT | B. 280/290/400 /450 mm D. 350 mm H. 340 mm
VIKT | 1
FRAKTVOLYM | 0,2
PRIS | S.FB290
S.FB450
S.FB280
S.FB400

offereras
offereras
offereras
offereras

SETUP | portabla förvaringsboxar av filt med lås möjlighet
MATERIAL | filt | läder | lås
MÅTT | B. 290/450 mm D. 350 mm H. 280 mm
VIKT | 0,3
FRAKTVOLYM | 0,2
PRIS | S1.B290 offereras
S2.B450 offereras

SETUP | kopplingsbeslag i två utförande för sammankoppling mellan
förvaringsenheter, sittenheter eller mellan båda.
MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt
MÅTT | L. 45/90 mm B. 40 mm H. 50 mm
VIKT | 0,5
FRAKTVOLYM | 0,1
PRIS | S1.KB (45 mm/sittenhet/förvaring)
S2.KB (90 mm/sittenhet/sittenhet)

42:- ex. moms & frakt
48:- ex. moms & frakt
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SETUP | djup sittenhet i tre höjder utformad som ändbit. Kombineras
med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar
MÅTT | B. 600 mm D. 700 mm H. 440/645/840 mm
VIKT | 8-9-10
FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7
PRIS | S.BE600.1 (H.440mm/tyg 2,4m)
S.BE600.2 (H.645mm/tyg 2,9m)
S.BE600.3 (H.840mm/tyg 3,4m)

5 682:- ex. moms & frakt
6 045:- ex. moms & frakt
6 408:- ex. moms & frakt

SETUP | djup sittenhet i tre höjder utformad rak. Kombineras med alla
andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar
MÅTT | B. 600 mm D. 700 mm H. 440/645/840 mm
VIKT | 8-9-10
FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7
PRIS | S.BR600.1 (H.440mm/tyg 2,4m)
S.BR600.2 (H.645mm/tyg 2,9m)
S.BR600.3 (H.840mm/tyg 3,4m)

5 487:- ex. moms & frakt
5 851:- ex. moms & frakt
6 215:- ex. moms & frakt

SETUP | djup sittenhet i tre höjder utformad som vinkel. Kombineras
med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar
MÅTT | B. 250/495 mm D. 700 mm H. 440/645/840 mm
VIKT | 7-8-9
FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7
PRIS | S.BV700.1 (H.440mm/tyg 2,4m)
S.BV700.2 (H.645mm/tyg 2,9m)
S.BV700.3 (H.840mm/tyg 3,4m)

5 487:- ex. moms & frakt
5 851:- ex. moms & frakt
6 215:- ex. moms & frakt
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SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad rak. Kombineras med alla
andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar
MÅTT | B. 600 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm
VIKT | 5-6-7
FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7
PRIS | S.B600.1 (H.440mm/tyg 1,6m)
S.B600.2 (H.645mm/tyg 2,1m)
S.B600.3 (H.840mm/tyg 2,6m)

offereras
offereras
offereras

SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad rak. Kombineras med alla
andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar
MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm
VIKT | 5-6-7
FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7
PRIS | S.B450.1 (H.440mm/tyg 1,6m)
S.B450.2 (H.645mm/tyg 2,1m)
S.B450.3 (H.840mm/tyg 2,6m)

offereras
offereras
offereras

SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad som rak. Kombineras med
alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar
MÅTT | B. 290 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm
VIKT | 5-6-7
FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7
PRIS | S.B290.1 (H.440mm/tyg 1,6m)
S.B290.2 (H.645mm/tyg 2,1m)
S.B290.3 (H.840mm/tyg 2,6m)

offereras
offereras
offereras
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SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad som konvex. Kombineras
med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar
MÅTT | B. 525/402 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm
VIKT | 5-6-7
FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7
PRIS | S.B525.1 (H.440mm/tyg 1,3m)
S.B525.2 (H.645mm/tyg 1,9m)
S.B525.3 (H.840mm/tyg 2,5m)

offereras
offereras
offereras

SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad som vinkel. Kombineras
med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar
MÅTT | B. 150/272 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm
VIKT | 5-6-7
FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7
PRIS | S.B150.1 (H.440mm/tyg 0,9m)
S.B150.2 (H.645mm/tyg 1,4m)
S.B150.3 (H.840mm/tyg 1,8m)

1

2

3

4

5

offereras
offereras
offereras

SETUP | ryggstöd till SETUP alla djupa sittenheter i fem olika utföranden. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till
gradänger.
MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg
MÅTT | B. 000 mm D. 000 mm H. 000 mm
VIKT | 2
FRAKTVOLYM | 0,3
PRIS | S.BR.1 (B.600mm/tyg 0,0m)
S.BR.2 (B.250mm/tyg 0,0m)
S.BR.3 (B.250mm/tyg 0,0m)
S.BR.4 (B.230mm/tyg 0,0m)
S.BR.5 (B.230mm/tyg 0,0m)

offereras
offereras
offereras
offereras
offereras
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TOP T1 | smidigt ställbart läsbord för läsning i bok/datorn där du vill.
MATERIAL | stålrör | stålplåt | pulver lack | lädertopp tillval | ställbar
toppskiva
MÅTT | L. 440 mm B. 440 mm H. 646 mm
VIKT | 5
FRAKTVOLYM | 0,5
PRIS | 3 822:- ex. moms & frakt

TABLEG | två till fyra meter långt & extremt lätt bord på endast
fyra organiskt utformade stålplåtben utan stödbalk.
MATERIAL | special lättviktsskiva | pulverlackerade laserskurna
stål ben
MÅTT | L. 2000-4000 mm B. 800-1200 mm H.720 mm
VIKT | 20
FRAKTVOLYM | 1 per pall
PRIS | offereras

TUBE TABLE | två till tre meter långt bord med bärande ståltub med
lådor, bordskivor och lådor i ask. Ben av skurna och bockad stålplåt.
MATERIAL | massiv ask | ståltub | pulverlackerade | laserskurna
stål ben
MÅTT | L. 2000-3000 mm B. 900 mm H.720 mm
VIKT | 28
FRAKTVOLYM | 1 per pall
PRIS | offereras
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BELT | klädd bänk, klämd i stålbandsben.
MATERIAL | stålband | stavlamell stomme | kallskum | textil/läder
MÅTT | L. 2000 mm B. 600 mm H. 460 mm
VIKT | 10
FRAKTVOLYM | 1 per pall
PRIS | offereras

BELT BACK | klädd bänk med rygg, klämd i stålbandsben.
MATERIAL | stålband | stavlamell stomme | kallskum | textil/läder
MÅTT | L. 2000 mm B. 650 mm SH. 460 mm H.680 mm
VIKT | 15
FRAKTVOLYM | 1 per pall
PRIS | offereras

SCEN | byggbar scen i åtta delar staplade på en vagn för alla
utrymmen och behov.
MATERIAL | plywood stomme | lackerad/hårdvax | textiltopp
MÅTT | L. 760mm B. 710-760mm H. 646mm
VIKT | 32
FRAKTVOLYM | 1 per pall
PRIS | offereras
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BENCH BACK IN | en robust soffa för inomhus bruk.
MATERIAL | pulverlack | stål rör | valchromat | ull
MÅTT | L. 1500mm B. 500mm H. 750mm S.H. 400mm
VIKT | 10
FRAKTVOLYM | 1
PRIS | offereras

BENCH IN | en robust soffa för inomhus bruk.
MATERIAL | pulverlack | stål rör | valchromat | ull
MÅTT | L. 1500mm B. 450mm H. 460mm
VIKT | 8
FRAKTVOLYM | 0,8
PRIS | offereras

BENCH IN SHORT | en robust soffa för inomhus bruk.
MATERIAL | pulverlack | stål rör | valchromat | ull
MÅTT | L. 1100 mm B. 450 mm H. 400 mm
VIKT | 5
FRAKTVOLYM | 0,5
PRIS | offereras

13

TABLE IN | ett robust bord för inomhus bruk.
MATERIAL | pulverlack | stål rör | valchromat
MÅTT | L. 1220mm B. 620mm H. 570mm
VIKT | 8
FRAKTVOLYM | 1
PRIS | offereras

BENCH BACK OUT | en robust soffa för utomomhus bruk.
MATERIAL | galvaniserad | stål rör | ek
MÅTT | L. 1500mm B. 500mm H. 750mm S.H. 400mm
VIKT | 10
FRAKTVOLYM | 1
PRIS | offereras

BENCH OUT | en robust bänk för utomomhus bruk.
MATERIAL | galvaniserad | stål rör | ek
MÅTT | L. 1500mm B. 450mm H. 460mm
VIKT | 8
FRAKTVOLYM | 0,8
PRIS | offereras
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BENCH OUT SHORT | en robust bänk för utomomhus bruk.
MATERIAL | galvaniserad | stål rör | ek
MÅTT | L. 1100 mm B. 450 mm H. 400 mm
VIKT | 5
FRAKTVOLYM | 0,5
PRIS | offereras

TABLE OUT | en robust bord för utomomhus bruk.
MATERIAL | galvaniserad | stål rör | ek
MÅTT | L. 1220mm B. 620mm H. 570mm
VIKT | 8
FRAKTVOLYM | 1
PRIS | offereras
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VILKOR | fakta om PP Design AB gällande tillverkning, kvalitet,
förpackning, transport, skador & garantier
ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Anbud
1.PP-Design ABs anbud är bindande 30 dagar från anbudets datum, om ej annat överenskommit.
Leverans
2. Leverans sker Fritt fabrik/Ex Works - Incoterms 2010. Beräknad leveransvecka och leveranssätt framgår av orderbekräftelsen.
3. Gods levereras i transportförpackning.
4. Om köparen ej ställt säkerhet enligt punkt 9 i rätt tid, är PP-Design AB berättigad till förlängning av leveranstiden till dess att sådan säkerhet
har ställts. Endast varor ur ordinarie lagerlagt sortiment kan returneras, dvs gäller ej beställningsvaror.
Installation
5. Om PP-Design AB enligt särskild överenskommelse mellan parterna åtagit sig att installera och montera godset, skall köparen svara för att:
- Tillfartsvägar och eventuella hissar till lokalerna där installationen skall ske är disponibla för PP-Design AB
- Lagringsutrymmen och uppackningslokaler på installationsplatsen står till PP-Design ABs förfogande. Lokalerna där installationen skall ske, är
avstädade samt att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen.
- Lokalerna är iordningställda enligt anvisningar som PP-Design AB tillhandahållit.
- PP-Design AB kan utföra arbetet utan avbrott på ordinarie arbetstid.
- PP-Design AB har fri tillgång till elkraft och belysning.
- Lokalerna där installationen skall ske under installationstiden är låst under tid som verksamhet ej pågår.
6. Om PP-Design ABs arbete med att installera och montera godset hos köparen skulle medföra extra kostnader på grund av att köparen inte
iakttagit anvisningarna i punkt 5 är PP-Design ABs berättigade till ersättning för dessa kostnader.
7. PP-Design AB ansvarar ej för framdragning av el-, vatten- eller avloppsledningar.
Ansvar för levererat gods
8. Köparen ansvarar för skada på godset efter att det avlevererats till köparen och intill dess full betalning erlagts.
Säkerhet
9. PP-Design AB äger påfordra att köparen ställer av PP-Design AB accepterad garanti för nedan angivna betalning.
Betalning
10. Till i anbudet angivna priser kommer mervärdesskatt och andra av myndigheter beslutade avgifter.
11. Betalning sker mot faktura senast 20 dager efter fakturadatum om ej annat avtalats. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta samt ev.
påminnelseavgifter. Eventuella anmärkningar mot faktura skall lämnas inom 8 dagar från fakturadatum.
Äganderättsförbehåll
12. Det levererade godset förblir PP-Design ABs egendom till dess det blivo till fullo betalt. Skulle innan äganderätten till godset helt övergått
till köparen, utmätning eller kvarstad avseende godset komma ifråga, är köparen skyldig att uppvisa avtalet för kronofogdemyndigheten eller på
annat sätt upplysa myndigheten om ägarförhållandet samt omedelbart underrätta PP-Design AB. Intill dess äganderätt till godset helt övergått till
köparen äger ej denne utan PP-Design ABs skriftliga medgivande föra godset ur landet, avyttra eller pantsätta godset. Köparen är vidare skyldig
att vårda godset på sådant sätt att PP-Design AB s rätt ej äventyras, innefattande bl.a. att köparen skall hålla godset försäkrat i den omfattning
och på de villkor som påkallats av PP-Design AB. Vid ev. förlust eller skada som väsentligt minskar godsets värde, skall köparen utan
dröjsmål underrätta PP-Design AB härom.
Transport
13. Efter särskild överenskommelse mellan parterna kan PP-Design ABs ombesörja transport av godset på köparens bekostnad. PP-Design AB
åtar sig dock inte något ansvar för denna transport utan sluter ett avtal med transportföretag för köparens räkning.
Modelländringar
14. PP-Design AB förbehåller sig rätten att ändra modeller och konstruktioner till av köparen beställt gods, när ändringen är tillverknings motiverad.
Copyright
15. Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och
motsvarande handlingar är PP-Design ABs egendom och köparen får ej utan PP-Design ABs medgivande nyttja eller delge tredje man sådana
handlingar.
Force Majeure
16. Om part inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal till följd av omständigheter över vilka parterna ej råder, såsom myndighets
åtgärd, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, arbetskonflikt, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning
och befrielse från påföljder till följd av försening. Om part på grund av nyss nämnd omständighet inte kan fullgöra sina åtagande under minst tre
månader, äger vardera parten rätt att häva avtalet utan skadeståndsskyldighet.
Meddelanden
17. Meddelande som avsänts per brev skall anses ha kommit köparen tillhanda senast tre dagar efter avsändandet. Meddelande som sänts per
telefax/epost skall anses ha kommit köparen tillhanda samma dag om avsändandet skett under ordinarie arbetstid, annars senast en arbetsdag
efter dess avsändande. Invändningar mot orderbekräftelser som köparen önskar göra skall, för att vara gällande, vara PP-Design AB tillhanda senast en vecka efter orderbekräftelsens utskriftsdag. Att annullera orderbekräftade beställningar accepteras inte om de görs senare än tre veckor
före beräknad leveransvecka.
Garanti
18. För felaktigheter som är att hänföra till fabrikationsfel och ej kan ha uppkommit genom normalslitage svarar PP-Design AB under en tid av 2 år
från leveransdatum om inte annat anges. Köparen har dock inte rätt till skadestånd för det fall godset skulle vara behäftat med fel.
Tvister
19. Eventuella tvister rörande ingångna affärsförbindelser/avtal skall avgöras av domstol i Stockholm/Sverige.
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