ALLMÄNNA LEVERANS OCH BETALNINGSBESTÄMMELSER
För Nordic Pack Förpackningar AB
INLEDNING
Försäljnings- och leveransbestämmelserrna skall äga tillämpning, i den
mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.
SLUTANDE AV AVTAL
Avtal skall anses kommit i till stånd, då säljaren efter att ha erhållit
beställning avsänt skriftligt antagande svar, ordererkännande.
Ordererkännande kan uteslutas vid ex. telefonorder om båda parter är
överens om detta. Därest köparen bestämt viss tid för svar, skall detta ha
avsänts inom denna tid. Om säljaren i anbud/offert bestämt tid för dess
antagande, skall avtalet anses ha kommit till stånd, då köparen avsänt
skriftligt svar, under förutsättning att svaret kommit säljaren tillhanda
inom den bestämda tiden.
PRISFÖRÄNDRINGAR
Ekonomiskt väsentliga förändringar i råvarukostnader ger säljaren rätt
till ändring av priset till överenskommelse med den råvarukostnad, som
gäller vid leveranstillfället. Om inte annat avtalats har säljaren jämväl
rätt till ersättning för kostnadsökningar p.g.a lagstiftning, skatter offentliga utgifter, växelkurser efter offertdatum eller ändring av priset
vid prisförändriningar från säljarens leverantörer. Detta kan ske utan
föravisering.
KVALITET
Säljaren äger rätt till att för tillverkningen välja det material, som kan
anses lämplig, om inte särskild överenskommelse har träffats. Säljaren
måste p.g.a. omöjligheter att alltid erhålla material av jämn kvalitet
reservera sig för variationer beträffande dekorens färgnyanser och inpassningar. Förpackning levereras med ur tekniskt synpunkt erforderliga
vikt- och volymtoleranser.
LEVERANS
Leverans sker – om ej annat angivits – fritt säljarens lager eller fabrik.
Risken för godset övergår till köparen i samband med överlämnandet
till transportören. Detta gäller även då kunden använder sig av säljarens
fraktavtal och där fraktkostnaden påföres fakturan till kunden. Säljaren
äger rätt att överskrida leveranstiden med högst 30 dagar. Försenad
leverans berättigar köparen till skadestånd om särskild skriftlig överenskommelse härom träffats. Färdiga varor debiteras när överenskommen
leveranstid (uttagstid) utgått. Debiterade varor måste vara uttagna inom
3 månader, om inget annat överenskommits.
MAGASINERING
All magasinering av gods för köparens räkning efter leveranstidens
utgång sker på köparens kostnad och risk.
KVANTITET
Säljaren förbehåller sig rätten till över- och underleverans på den
avtalade kvantiteten, beroende av transportförpacknings storlek och vad
hygieniska skäl medger.
REKLAMATIONER OCH GARANTIER
Fel och brister skall reklameras inom 14 dagar från köparens mottagande av gods. Reklamerar ej köparen inom föreskriven frist förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Reklamation skall göras
skriftligen och innehålla uppgifter om batch nummer, datum, felets art
och ungerfärlig omfattning respektive bristens storlek. Skulle levererat
gods visa sig vara behäftat med fel, för vilket säljaren är ansvarig, är
denne skyldig att inom med hänsyn taget till omständigheterna skälig tid
efter eget val kostnadsfritt återtaga, ersätta eller omarbeta det reklamerade godset. Om säljaren inte har avhjälpt felet eller företagit omleverans
inom skälig tid efter det att köparen begärt detta, har köparen rätt att
häva avtalet med avseende på gods som till följd av felet icke kan tagas
i avsett bruk och felet är väsentligt för köparen och säljaren insett eller
borde insett detta. Om avtalet inte hävs eller om felet inte är väsentligt,

får köparen begära sådant prisavdrag som svarar mot felet.
Säljaren ansvarar inte för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan
indirekt skada till följd av fel eller skador på godset. Detta ovasett om
avtalet hävs eller inte. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller
dock inte om säljaren gjort sig skydlig till grov vårdslöshet.
Säljarens ansvar utöver vad ovan sagts för skada eller förlust till följd
av fel i godset uppgår endast till ett sammanlagt belopp motsvarande 10
procent av köpesumman, såvida parterna ej skriftligen överenskommit
om annat maximibelopp.
BETALNING
Likvid erläggs senast på fakturans angivna förfallodag. Efter förfallodagen debiteras ränta med 12 procent (%) överstigande riksbankens vid
varje tid gällande referensränta. Faktureringsavgift vid räntedebitering
tillämpas.
Uppkommer skälig anledning att antaga, att köparen ej kommer att
fullfölja honom åvilande betalningsskyldighet, äger säljaren rätt att
kräva, att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger
säljaren skriftligen häva köpet såvitt avser ej levererat gods.
ÄGANDERÄTTSFÖRHÅLLANDE
Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga de försålda varorna tills
fullbetalning erlagts och på de villkor som anges i tillämplig lag.
Köparen äger ej rätt att fylla/använda och sälja vidare innan fakturan till
fullo är betald. Säljaren äger rätten att på egen bekostnad hämta tillbaka
levererade varor, i de fall fakturan förfallit till betalning.
FÖREBYGGANDE AV SKADA
Part som gör gällande att avtalsbrott från andra partens sida föreligger
skall vidtaga allla åtgärder som behövs för förebygga eller begränsa
uppkomsten av skada om han kan göra detta utan oskäliga kostnader
eller olägenheter.
FORCE MAJEURE
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, därest de
inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörelse. Arbetskonflikt
och varje annan omständighet såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller
oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition,
beslag, valutarestriktion, uppror, knapphet på transportmedel, allmän
varuknapphet, kassation av större arbetsstycke, inskränkningar ifråga
om drivkraft samt fel i leveranser från underleverantörer eller försening
av sådana leveranser till följs av sådana omständigheter som avses i denna
punkt, när parterna icke kan råda över dylik annan omständighet.
Om till följd av omständigheter av ovanstående art leveransen fullgörande omöjliggörs, äger säljaren annullera avtalet. Skulle till följd av
sagda omständigheter framställning av de försålda varorna fördyras,
äger säljaren antigen att utan ersättningsskyldighet till köparen genom
skriftligt meddelande fritaga sig från skyldighet att fullgöra leveransen
helt eller delvis eller att fullgöra leveransen till ett mot fördyring svarande högre pris.
Skulle framställningen av de försålda varorna till följd av ovanstående omständigheter försenas, äger säljaren erhålla en mot den tid, under
vilken hindret varar, svarande förlängning av leveranstiden. Därest till
följd av frakter, krigsförsäkring, nödtvungen ändring av gängse transportmedel eller route eller annan anledning över vilken säljaren ej råder,
ökade kostnader skulle uppstå för de försålda varornas transport till
bestämmelseorten, skall köparen vidkännas härav uppkomna merkostnader
PRESKRIPTION
Anspråk på säljaren förfaller om rättsligt förfarande inte inleds inom ett
år från godsets avlämnande.
TVIST
Tvist mellan köpare och säljare skall anhängiggöras vid Stockholm
tingsrätt.
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