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Allmänna avtalsvillkor för Norrgården Ab

Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för alla 

uppdrag som företaget Norrgården Ab 

(3249074-5), senare benämnt som 

”Norrgården”, utför för sina kunder, dock endast 

till den del de inte står i strid med särskilt 

överenskomna villkor i ett uppdragsavtal mellan 

Norrgården och kunden. Norrgården är 

återförsäljare av djurfoder, men bedriver 

numera även gårdsverksamhet. Därutöver så 

utför Norrgården gräv-, lastbils- och 

röjningsarbeten för sina kunder. Dessa 

allmänna villkor utesluter inte att Norrgården 

utvidgar sin verksamhet att omfatta även andra 

verksamhetsområden i framtiden. 

Dessa allmänna avtalsvillkor kan komma att 

uppdateras av Norrgården. Den senaste 

versionen av de allmänna villkoren finns alltid 

tillgängliga på Norrgårdens hemsida. En 

ändring i de allmänna villkoren gäller endast för 

uppdrag som påbörjats efter att ändringen 

publicerats på hemsidan. 

1. Arbetssätt och uppdrag 

Norrgården arbetar självständigt för att 

tillhandahålla kunden (Er) de tjänster och 

produkter som avtalats om. Under uppdraget 

kan omfattningen av Norrgårdens resurser 

ändras och Norrgården kan även förändra 

bemanningen i uppdraget. Vid behov och enligt 

särskild överenskommelse kan också 

utomstående rådgivare, konsulter eller 

sakkunniga anlitas. 

Norrgårdens produkter och tjänster är 

anpassade till uppdraget och till de 

omständigheter som presenterats för 

Norrgården. Ni kan därför inte använda Er av 

och förlita Er på att tjänsterna eller produkterna 

skall vara funktionabla för något annat syfte en 

det som avtalats mellan parterna.  

Om inte annat anges genomför Norrgården inte 

någon oberoende verifiering av den information 

som tillhandahållits Norrgården för uppdraget. 

Om inte annat anges utgår Norrgården från att 

det material som tillhandahållits och granskats 

är riktigt och fullständigt och att ingen relevant 

information eller relevanta handlingar har 

undanhållits. Ändringar i uppgifter i 

tillhandahållet material måste utan dröjsmål 

meddelas till Norrgården.  

2. Sekretess 

Norrgårdens anställda förbinder sig till total 

tystnadsplikt. Norrgården kommer inte att för 

utomstående röja omständighet som inte är 

offentlig, med mindre än att det görs som ett led 

i uppdragets utförande eller efter Ert samtycke. 

Om utomstående rådgivare, konsulter eller 

sakkunniga anlitas lämnas sådana uppgifter 

och material ut som är relevant för att 

uppdragstagaren ska kunna utföra uppdraget. 

3. Personuppgifter och dess skydd 

Norrgården behandlar vissa uppgifter för att 

kunna utföra uppdraget på ett ändamålsenligt 

sätt. Ni finner en närmare beskrivning över hur 

Norrgården behandlar personuppgifter i vår 

integritetspolicy på Norrgårdens hemsida. 

4. Publicitet och marknadsföring 

Om inte annat avtalats förbehåller vi oss rätten 

att uppge Ert namn som vår kund samt en 

kortfattad beskrivning av uppdraget i samband 

med offerter till andra kunder. När det gäller 

större leveranser och andra liknande uppdrag 

samtycker Ni till att vi offentliggör att Ni anlitat 

oss för uppdraget när leveransen eller 

uppdraget blivit allmänt känt. Om en viss 

leverans har blivit allmänt känd kan Norrgården 

informera om sitt uppdrag för Er i företagets 

marknadsföringsmaterial och på företagets 

hemsida. Information om leveransen som 

sådan får endast innehålla uppgifter som redan 

är allmänt kända. Om Norrgården har skäl att 

tro att Ni inte önskar offentliggörande av 

Norrgårdens medverkan i uppdraget, kommer 

Norrgården att inhämta Ert uttryckliga 

medgivande innan offentliggörandet. 
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5. Dokumenthantering och upphovsrätt 

Norrgårdens dokumenthantering är som 

utgångspunkt digital och då Norrgården tar 

emot fysiska dokument så digitaliseras den. 

Originalhandlingar, samt handlingar som enligt 

lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras 

elektroniskt, förvaras och arkiveras fysiskt och 

återställs till kunden efter att uppdraget 

avslutats eller vid behov. Om Norrgården och 

Ni inte har avtalat om annat kommer 

Norrgården att sända alla originalhandlingar till 

Er när uppdraget har avslutats. Norrgården 

kommer att behålla kopior av dokument för 

företagets egen arkivering. 

6. Betalning och fakturering 

Om Norrgården och Ni inte har avtalat om något 

annat, bestäms Norrgårdens arvoden beroende 

på vilken typ av tjänst eller produkt som ni har 

avtalat om. Nedan ges en översikt kring vilka 

betalningsalternativ som Norrgården erbjuder 

sina kunder: 

6.1. Norrgårdens gårdsverksamhet 

Samtliga betalningar hänförliga till Norrgårdens 

gårdsverksamhet tillställs på faktura, antingen 

som pappersfaktura eller pdf faktura. 

Norrgården erbjuder även E-faktura till sina 

företagskunder. Fakturan kan vid 

överenskommelse delas upp i flera olika 

betalningsrater. När det kommer till 

terminsavgifter för deltagande i Norrgårdens 

gårdsverksamhet, så skall stycke 10 

”uppsägning av uppdrag tillämpas”.  

Alla engångsavgifter t.ex. (enskilda gårdsbesök 

eller pröva på tillfällen) betalas med kort eller 

kontant vid Norrgårdens affärslokal. Kunder 

som bokar in sig fortgående / regelbundet kan 

på enskild begäran erhålla en löpande faktura 

en gång i månaden från Norrgården. 

6.2. Norrgårdens foderförsöljning 

Alla köp direkt från lagret betalas med kort eller 

kontant på plats vid Norrgårdens affärslokaler. 

Norrgården kan även vid kundens förfrågan 

fakturera företag. 

6.3. Norrgårdens hemleverans 

Norrgårdens hemleverans av produkter betalas 

enligt huvudregeln via faktura, antingen i 

pappersformat eller pdf faktura. Norrgården 

erbjuder även E-faktura till sina företagskunder. 

Kilometerersättning tilläggs på priserna. 

6.4. Övriga kostnader 

Utöver Norrgårdens arvoden kan ni debiteras 

kostnader för resor, logi och andra direkta 

utgifter. Norrgården förskotterar normalt mindre 

utgifter för Er räkning och debiterar Er för dem i 

efterskott, men Norrgården kan i stället komma 

att be er om förskott för sådana utgifter eller 

vidarebefordra fakturan för utgiften till Er för 

betalning. Om avgifterna är betydande har 

Norrgården dock rätt till förskottsbetalning om 

avgifterna är nödvändiga för det fortsatta 

utförandet av uppdraget. 

6.5. Faktureringsintervall 

Faktureringsintervallen faställs primärt genom 

avtal mellan parterna. Sekundärt, så tillämpar 

Norrgården en månatlig fakturering. 

Norrgården kan även i övrigt tillhandahålla Er 

regelbunden information om upparbetade 

arvoden. Om Norrgården och Ni inte har avtalat 

om annat är betalningsvillkoret för Norrgårdens 

fakturor fjorton (14) dagar. Norrgården 

debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid 

dröjsmål av betalning. Till fakturan tillkommer 

moms i enlighet med tillämplig 

skattelagstiftning. 

Norrgården kan i vissa fall även förbehålla sig 

rätten att begära förskottsbetalning, dels innan 

företaget påbörjar sitt arbete i ett uppdrag, dels 

under pågående uppdrag. Norrgården rätt till 

förskottsbetalning gäller löpande under 

uppdraget. Förskottet ska användas till att 

reglera framtida utlägg och fakturor. Normalt 

avräknas förskott mot faktura först i samband 

med att ett uppdrag avslutas.  
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Norrgården försöker alltid tillhandahålla 

produkter och tjänster till arvoden som är 

attraktiva. På Er begäran kommer Norrgården i 

början av ett uppdrag att ge Er en uppskattning 

av vårt arvode för uppdraget och Norrgården 

kan också, om och i den utsträckning som det 

är lämpligt och möjligt, träffa en 

överenskommelse om en budget eller annat 

arrangemang för uppdraget. Vid avgränsade 

och mindre omfattande uppdrag där tidsåtgång 

på förhand kan uppskattas, kan en offert 

lämnas under vissa givna förutsättningar. 

Norrgården förbehåller sig rätten att revidera 

sin arvodesuppskattning, budget eller annat 

arrangemang när företaget har skäl att anta att 

uppgifterna inte längre är korrekta eller 

målsättningarna inte längre möjliga att uppnå. 

Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt. 

Norrgården erbjuder även samtliga 

företagskunder att få sina fakturor som E-

fakturering via kundens respektive 

internetbank. 

7. Ansvar och ansvarsbegränsningar 

Norrgårdens ansvar är begränsat till innehållet 

i slutliga prestationer. Norrgården ansvarar 

under inga omständigheter för muntliga 

kommentarer eller t.ex. 

marknadsföringsmaterial på hemsidan. Om Ni 

önskar agera på basen av en muntlig utsaga, 

ber vi Er ta upp saken med oss så att vi kan 

sammanställa en skriftlig och för ändamålet 

anpassad prestation, som Ni kan förlita Er på. 

De ansvarsbegränsningar som presenteras i 

detta avsnitt gäller likväl för våra delägare och 

annan personal, i förhållande till eventuell 

skada eller förlust som ni lidit. 

Norrgårdens sammanlagda maximala ansvar 

gentemot kund för skötseln av uppdrag är 

begränsat till direkta ekonomiska skador som 

orsakats av fel eller försummelse. Vårt ansvar 

ska minskas med det belopp som Ni erhåller ur 

en försäkring eller annan ersättning eller 

gottgörelse som Ni har rätt till. 

Norrgården är inte ansvarig för utebliven 

produktion eller vinst eller någon annan indirekt 

skada, förlust, följdskada eller följdförlust. 

Norrgården ska inte ha något ansvar mot tredje 

man på grund av Er användning av produkt eller 

annan tjänst från  Norrgården. Om Norrgården 

och Ni inte har avtalat om annat, kommer 

Norrgården inte att ansvara för att tidsscheman 

inte hålls eller för att någon del av arbetet inte 

kan färdigställas inom föreslagna tidsramar, 

eller för att Norrgården inte har möjlighet att 

påbörja eller fortsätta sitt arbete på grund av 

omständigheter utanför företagets kontroll 

(force majeure). 

Norrgården kan, utöver vad som anges i dessa 

villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar 

för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana 

ansvarsbegränsningar får Ni del av före 

uppdraget eller deluppdraget. 

8. Kommunikation 

Norrgården uppskattar om Ni lämnar besked till 

aktuell kundansvarig för det fall Ni inte vill 

kommunicera via internet eller genom e-post. 

Norrgårdens spam- och virusfilter och 

säkerhetsarrangemang kan i bland filtrera e-

post. Följ därför upp viktig e-post genom 

telefonsamtal. 

9. Ångerrätt för konsument 

Enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen har 

en konsument rätt att häva ett avtal som ingåtts 

per telefon, brev eller e-post eller via 

webbplatsen eller något annat medium för 

distanskommunikation genom att lämna ett 

meddelande till uppdragstagaren inom 14 

dagar från det att han eller hon har tagit emot 

uppdragsbekräftelsen. Konsumenten har dock 

inte denna hävningsrätt, om fullgörandet av 

uppdraget har inletts med konsumentens 

samtycke. 

10. Uppsägning av uppdrag 

10.1. Uppsägning vid beställningsarbeten 

Ni som kund har rätt att avsluta uppdraget när 

som helst när det gäller enskilda 

beställningsarbeten från Norrgården t.ex gräv- 

och lastbilsarbetet samt röjningsarbetet etc. För 
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att avsluta uppdraget ska Ni meddela 

Norrgården skriftligen, om att Ni önskar avsluta 

uppdraget. Ni har skyldighet att betala arvoden 

och utgifter för den tid som Norrgården har 

använt för leverans av tjänster och produkter 

fram till dess att Ni på nämnt sätt informerat 

Norrgården om upphörandet. 

10.2. Uppsägning mitt under pågående termin 

Norrgårdens gårdsverksamhet är uppdelat i två 

terminer per år, där kunden ingår avtal för en 

termin åt gången. Enligt huvudregeln, så är 

kunden skyldig att betala hela terminsavgiften 

för ingådd termin i en klumpsumma eller i 

betalningsrater. Det är inte möjligt att avsluta 

programmet och bli befriad från betalning mitt 

under terminen. Däremot vid uppvisning av 

sjukintyg eller av andra vägande skäl som 

bedöms av Norrgården på ett fall till fall basis, 

så kan avtal uppsägas och betalning för 

onyttjad del av terminen återgå. 

10.3. Norrgårdens rätt att uppsäga kund 

Norrgården å sin sida har rätt att säga upp 

avtalet vid betalningsdröjsmål. Uppsägning av 

avtalet befriar inte kunden från att fullfölja 

återstående betalningar för utfört arbete och 

kostnader som uppstått innan avtalets 

uppsägning. Kunden förbinder sig även att 

underteckna handlingar som behövs för att 

avsluta uppdraget. Norrgården har även rätt att 

uppsäga avtalet med kunden, om kunden begår 

väsentligt avtalsbrott t.ex. beter sig olämpligt 

eller vid försummlig skötsel av 

gårdsverksamhetens redskap och djur. 

11. Klagomål och krav 

Norrgårdens verksamhet bygger på att dess 

kunder är nöjda med hur tjänsterna utförs och 

att Norrgårdens tjänster och produkter uppfyller 

och helst överträffar kundernas förväntningar. 

Om Ni likväl skulle vara missnöjda eller ha 

klagomål på Norrgården ska Ni underrätta den 

kundansvarige så snart som möjligt. Om Ni vill 

framställa krav mot Norrgården ska Ni göra det 

så snart som Ni efter en rimlig undersökning har 

blivit medveten om de omständigheter som Ni 

grundar kravet på.  

Krav skall dock framställas senast inom tolv 

(12) månader efter det att Ni blivit medveten om 

nämnda omständigheter, och i vart fall senast 

inom tolv månader efter Norrgårdens senaste 

faktura eller annat 

slutmeddelande/slutredovisning i uppdraget 

(avtalad preskription). Om Ert krav grundas på 

en myndighets eller tredje mans krav mot Er 

ska Norrgården ha rätt att bemöta, reglera och 

träffa en överenskommelse om kravet för Er 

räkning förutsatt att Norrgården håller er 

skadeslös. Om Norrgården inte får den rätten 

ska Norrgården inte ha något ansvar för kravet 

mot Er.  

12. Olycksfallsförsäkring 

Norrgårdens verksamhet, och då särskilt 

gårdsverksamheten är av sådan beskaffenhet 

att olyckor främst, men inte uteslutande av 

gårdens djur kan orsakas. Norrgårdens kunder 

är ytterst ansvariga för att teckna personlig 

olycksfallsförsäkring för sitt egna deltagande i 

Norrgårdens gårdsverksamhet. Norrgården 

kommer inte att teckna olycksfallsförsäkring för 

sin kunder. Norrgården tar inte något som helst 

ansvar för olyckor som orsakats i och med 

kundens deltagande i Norrgårdens aktiviteter. 

13. Tvistlösning och inkasso 

Norrgårdens uppdrag och dessa allmänna 

villkor regleras enligt finsk och åländsk 

lagstiftning. Tvist som har samband med dessa 

allmänna villkor eller om någon fråga som rör 

Norrgårdens uppdrag för företagskunder ska 

slutligt avgöras i Ålands tingsrätt. 

Handläggningsspråket skall vara på svenska. 

Norrgården har emellertid alltid rätt att välja att 

vid allmän domstol väcka talan mot Er om 

förfallna fordringar, eller vidta annan 

inkassoåtgärd såsom ansökan om 

betalningsföreläggande. Norrgården har alltid 

rätt att väcka sådan talan vid Ålands tingsrätt. 

Utebliven betalning kan därför leda till att 

uppgift, som annars skulle ha omfattats av 

sekretess, blir offentlig.  

Senast uppdaterad: 17.12.2021 
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