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Dessa villkor (nedan: "REXROTH-STORE villkor") gäller som ett komplement till de "Allmänna villkor för leveranser och tjänster 
från Bosch Rexroth AB" (hädanefter: "Villkor BR") för alla onlinebeställningar av kund (hädanefter: "KUNDEN") i Rexroth-Store 
som drivs av Bosch Rexroth AB, Organsiationsnummer: 556309-8481, Varuvägen 7, 125 81 Stockholm, Sverige (hädanefter: 
”BOSCH REXROTH”). Eventuella frågor och klagomål kan riktas mot BOSCH REXROTH med hjälp av BOSCH REXROTH:s 
kontaktuppgifter. Alla villkor för registrering och användning av andra digitala tjänster som erbjuds av BOSCH REXROTH (t.ex. 
åtkomst till Rexroth-store) ska förbli opåverkade av dessa REXROTH-STORE villkor. Villkor BR samt REXROTH-STORE villkor 
hittar du på https://www.boschrexroth.com/en/xc/home/legal 

 

1. Omfattning 

1.1. Innebörden som förklaras i inledningen till 
dessa REXROTH-STORE villkor och som definieras i 
Villkor BR gäller villkor som skrivs i versaler i dessa 
REXROTH-STORE villkor. 

1.2. Produkterna som erbjuds är endast för 
företagare.  
I dessa REXROTH-STORE villkor avser "företagare" 
en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap 
med juridisk person som, när avtalet ingås, agerar i 
utövande av sin handel, verksamhet eller yrke. 

1.3. Individuella bestämmelser som överenskommits 
med en KUND (som t.ex. ett ramavtal) föregår dessa 
REXROTH-STORE villkor. För att undvika tvivel är 
parterna ömsesidigt överens om att priset och 
föremålet för onlinekontraktet samt avsnitt 2 i dessa 
REXROTH-STORE villkor gäller under alla 
omständigheter. 

2. Onlinebeställning 

2.1. I processen för att göra en onlinebeställning av 
PRODUKTER och innan onlinebeställningen slutförs, 
kommer KUNDEN att meddelas om kostnaderna för 
beställningen, betalnings- och leveransvillkor, 
eventuella varaktighetsperioder, eventuella 
uppsägningstider och annan relevant information. 
KUNDEN har sedan möjlighet att skicka 
beställningen genom att klicka på 
beställningsknappen. När beställningen har tagits 
emot av BOSCH REXROTH kommer KUNDEN att få 
ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av 
beställningen och visar beställningsdetaljerna igen. 

2.2. Onlineerbjudandet utgör en icke-bindande 
begäran till KUNDEN att göra en beställning av 
PRODUKTER. Endast vid beställning av en PRODUKT 
lämnar KUNDEN ett bindande erbjudande till 
BOSCH REXROTH. Avtalsförhållandet upprättas när 
KUNDEN får en e-postbekräftelse från BOSCH 
REXROTH vid godkännande av den aktuella 
beställningen. 

2.3. Texten i dessa REXROTH-STORE villkor lagras av 
BOSCH REXROTH; den är inte längre tillgänglig för 
KUNDEN när avtalet har ingåtts. 

Innan beställningen bekräftas kan KUNDEN skriva ut 
avtalstexten genom att använda utskriftsfunktionen 
i webbläsaren eller så kan texten lagras elektroniskt. 
Avtalsspråket är engelska. 

3. Priser och betalning 

3.1. De priser som gäller vid tidpunkten för 
KUNDENS beställning är giltiga. Alla angivna priser 
är, om inte annat anges, slutpriser i EUR (euro) och 
är inklusive tillämplig lagstadgad moms. 

3.4. Om betalning erbjuds med kreditkort, PayPal 
eller PayPal Express gäller följande: Vid betalning 
med kreditkort debiteras fakturabeloppet i EUR 
(Euro) innan PRODUKTERNA skickas/en 
registreringskod skickas etc. Bokföringstexten på 
KUNDENS kreditkortsutdrag kommer att ange 
BOSCH REXROTH och/eller onlinebeställningen. 
Om debiteringen av kreditkortet annulleras av 
KUNDEN åtar sig KUNDEN att betala priset inom 10 
dagar från mottagandet av PRODUKTERNA plus 
eventuella kostnader som kan ha uppkommit. Dessa 
kostnader omfattar bland annat de kostnader som 
uppstår till följd av annulleringen av 
kreditkortsdebiteringen eller på grund av utebliven 
betalning. 

4. Information om tvistlösning online 

Europeiska kommissionen tillhandahåller en 
plattform för onlinetvistlösning (ODR). Denna 
plattform är avsedd att fungera som en kontaktpunkt 
för tvistlösning utanför domstol angående 
avtalsförpliktelser relaterade till onlineköpskontrakt 
och onlinetjänstekontrakt. Plattformen finns 
tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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