Leveransbestämmelser
Aspelin Motek AB
1. Inledning. Nedanstående allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning såvida ej annat skriftligen avtalats mellan parterna.
2. Anbud. Samtliga säljarens anbud är angivna utan förbindelse. Avtal anses träffat först vid säljarens slutliga bekräftelse eller då leverans
påbörjats.
3. Avtalets Innehåll. Om det innan avtal träffats mellan parterna utväxlats handlingar vars innehåll är motstridiga skall den av säljaren sist
avlämnade handling vara gällande.
4. Produktinformation. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär,
annonser och bildmaterial är ungefärliga och ej bindande för säljaren.
5. Prestanda, kvalitet mm. Köparen ansvarar själv för för att produkten och dess prestanda, kvalitet mm, är lämpliga för hans behov. Har
köparen för produkten föreskrivit viss allmän publicerad teknisk norm, skall sista utgåvan härav vara gällande. Om det för produkten i avtalet
uttryckligen garanteras viss prestanda, kvalitet mm, skall i garantin inbegripas de toleranser som är föreskrivna i tekniska normer eller eljest är
vanligen förekommande för ifrågavarande produkt.
6. leveranstid och övergången av faran för godset. Avtalad leveranstid är endast att anses som ungefärlig. Leveransdag är den dag då
produkten är färdig för användande från säljaren eller dennes underleverantör. Faran för godset övergår på köparen när transporten av
produkten påbörjas såvida inte annat avtalats genom angivande av häremot stridande leveransklausul/handelsterm.
7. Transport. Om säljaren ombesörjer transporten av produkten påtager sig inte säljaren ansvar för att billigaste transportsätt väljes.
8. Äganderättsförbehåll. Levererade produkter förblir säljarens egendom tills dessa till fullo betalts.
9. Priser. Angivna priser är exklusive emballage.
Om fraktransportkostnader, försäkringar, importpriser, tullar, skatter eller andra offentliga avgifter och pålagor ändras i förhållande till vad som
gällde vid avtalets ingående, skall det slutliga priset ändras i motsvarande mån. Alla kostnader vilka förorsakats av köparen och som försvårar
leveransens fullgörande i rätt tid skall betalas av köparen. Priset är fastställt i svenska kronor och baserat på kursen för utländsk valuta. Om
det under tiden från avtalets ingående till dagen för fakturans utställande sker väsäntliga ändringar av valuta- eller växelkurser, vilka påverkar
produktens pris skall säljaren äga rätt att ändra priset i motsvarande mån.
10. Betalningsvillkor. Betalning skall ske per 30 dagar netto. Om säljaren så erfordrar skall köparen ställa betryggande säkerhet för betalningens
rätta fullgörande. Köparen har inte rätt att innehålla betalning eller kvittningsvis åberopa motfordran om parts krav är tvistigt.
11. Dröjsmål med betalningen. Om köparen inte erlägger betalning i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå med diskonto + 12 %. Säljaren äger
innehålla leveransen av produkten eller hindra att den utlämnas om säljaren bedömer att risk föreligger för att köparen ej kommer att erlägga
köpeskillingen i rätt tid.
12. Ersättning vid leveransförsening. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 14 angiven omständighet eller på grund av
någon köparens handling eller underlåtenhet skall leveranstiden förlängas med tid, som med hänsynstagande till alla omständigheter i fallet må
anses skälig. Säljaren har med nedan angivet undantag inget ansvar för försenad leverans. Om leverans av produkt - för vilken leveranstiden
skriftligen garanteras - överskrides och om köparen lidit visad skada - är köparen berättigad till viten enligt följande: 0.5 % per vecka av den del
av den avtalade köpeskillingen som hänför sig till den del av produkten, vilken till följd av dröjsmålet inte kan tagas i avsett bruk. Om det belopp,
på vilket vite skall beräknas, överstiger 100.000 SKR, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,28 % per vecka. Vitet som beräknas på
varje full vecka som dröjsmålet varar, räknat från den dag då produkten skulle avlämnats, skall inte överstiga 5 % av den del av köpeskillingen,
som hänför sig till den del av produkten, som inte kan tagas i avsett bruk. Om den försenade produkten eller del därav levererats av säljarens
underleverantör har köparen endast rätt till ersättning i den mån som säljaren kan återföra köparens ersättningskrav på återförsäljaren. Köparen
har vid leveransförsening ingen rätt utöver vad som ovan angivits till ersättning för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada.
13. Hävning vid försenad leverans. Om skriftligen garanterad leveranstid för produkten överskridits på sådant sätt att köparen har rätt till
maximalt vite enligt punkt 12 och befrielsegrund för säljaren enligt punkt 14 ej föreligger samt om säljaren därefter ej utför leverans inom skälig
tid äger köparen häva avtalet vad avser sådan produkt eller del därav som på grund av förseningen ej kunnat tagas i avsett bruk. Om den
försenade produkten helt eller delvis levererats av underleverantör till säljaren eller är sådan för vilken leveranstiden ej garanterats äger köparen
rätt till hävning endast i den utsträckning som köparens hävning gentemot säljaren kan återföras på underleverantören (jfr dock p. 14). Köparen
är vid hävning ej berättigad till något skadestånd eller någon ersättning utöver vad som kan komma att utgå enligt punkt 12 ovan.

14. Befrielsegrunder. Som befrielsegrunder anses - oberoende om de inträffar efter avtalets ingående eller om de inträffat tidigare följderna
härav inte kunnat förutses vid avtalets ingående - omständigheter som försvåras och försenar leverans och mottagande såsom krig, krigsfara,
uppror, inre oroligheter, blockad, rekvisition, beslag, mobilisering eller oförutsedda millitärinkallelser av motsvarande omfattning,
valutarestriktioner, import- eller exportförbud, vägran av myndighet att utställa licens, svartlistning, inskränkningar i fråga om drivkraft, elektriskt
avbrott, strejk och annan arbetskonflikt, knapphet på arbetskraft och trans-portmedel, allmän varuknapphet, vattenbrist, snö- och ishinder,
översvämning eller annan naturkatastrof, maskinhaveri, kassation av större arbetsstycken, brand epidemier och varje orsak utanför parternas
kontroll samt fel eller försening från underleverantör, som har sin grund i omständighet, som avses i denna punkt. Säljare eller köpare kan helt
eller delvis häva avtalet om förhållanden som anges ovan har varaktig karaktär. Med uttrycket varaktig karaktär skall avses en tidsrymd om
minst sex månader. Om förhållandena kan förmodas ha en kortvarig karaktär kan parterna kräva att leveranstiden utsträcks utan att någon av
parterna skall hållas ansvarig för den eventuella skada som kan uppstå till följd av den ändrade leveranstiden. Leveranser som är under
transport till köparen skall dock alltid motagas av denne. Det åligger part, som önskar åberopa omständighet som utgör befrielsegrund, att så
snart möjligt skriftligen eller per fax underrätta den andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande, samt snarast möjligt
meddela den andra parten om i vilken utsträckning den angivna befrielsegrunden gör en förlängning av leveranstiden nödvändig.
15. Köparens skyldighet att motaga levererad produkt. Köparen är förpliktad att mottaga den levererade produkten. Om köparen underlåter att
mottaga produkten på fastställd dag är han oberoende härav skyldig att erlägga betalning för respektive leverans som om produkten ifråga hade
mottagits.
16. Undersökningsplikt och reklamation av fel eller brist. Köparen skall undersöka produkten genast efter mottagandet. Alla reklamationer skall
ske skriftligen. Reklamationer angående a) transportskada eller brist skall ske genast vid mottagandet. Köparen skall anmäla sådan skada eller
brist till rätt transportförare: b) fel i produkten skall ske snarast möjligt och senast 8 dagar efter att felet upptäckts eller bort upptäckas, dock i
intet fall senare än ett år efter mottagandet av produkten: c) garantifel skall ske innan garantitiden (1år från produktens leverans) utgått. Om
reklamation är berättigad äger köparen returnera produkten. Säljaren är berättigad att efter eget val antingen a) kreditera köparen med den
reklamerade produktens fakturavärde, b) avhjälpa fel eller brist i leveransen eller c) leverera ny produkt. Rätt till ersättning eller åtgärd av
säljaren efter reklamation bortfaller om produkten efter leverans -används i strid med instruktioner eller ändras eller repareras av annan än
säljaren utan dennes skriftliga medgivande.
17. Inskränkningar i köparens hävningsrätt vid fel eller brist i leverans. Om säljaren avhjälper fel eller brist inom skälig tid efter begäran härom
har köparen inte rätt att häva avtalet vare sig helt eller delvis. Vid bedömning av den skäliga tidsrymd som står till säljarens förfogande för
avhjälpande skall hänsyn tagas till om säljaren har anledning att inhämta underleverantörs uttalande huruvida fel eller brist föreligger och/eller
om säljaren har anledning låta underleverantör utföra avhjälpandet. Hävningsförklaring skall framställas omedelbart efter det att det konstateras
att felet eller bristen ej kunnat eller kommer att avhjälpas. Om produkten helt eller delvis levererats av underleverantör till säljaren äger köparen
häva avtalet endast i den mån köparens hävning gentemot säljaren kan återföras på underleverantören. Säljaren är inte under någon
omständighet förpliktad att vid hävning till köparen återbetala förskott som betalats till underleverantör och som säljaren inte får återbetalt av
denne.
18. Inskränkningar i säljarens ansvar vid fel i leverans. Säljaren har inget ansvar för produktens användbarhet för det av köparen avsedda
ändamålet. Säljaren är ej skyldig att vid något tillfälle eller under några omständigheter utge ersättning utöver produktens fakturerade värde.
Säljaren är således inte ansvarig för någon skada eller någon förlust härunder inbegripet s.k. indirekt skada som kan uppkomma för köparen
orsakad av fel eller brist i leveransen eller omständigheter såsom tillkommande arbetskostnader, böter, frakter, prisdifferenser,
skadeersättningar, utebliven vinst eller skador som produkten vållar på personer eller på fast eller lös egendom.
19. Arbetarskydd. Säljaren ansvarar för att produkten levereras i enlighet med vid tiden för avtalets ingående gällande lagar och föreskrifter
utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen. Köparen ansvarar för utförandet och anordnandet av de särskilda tekniska anordningar för arbetarskydd
som ej uttryckligen är föreskrivet i gällande lag eller av myndighet utfärdad föreskrift. Föreskriven skyddsanordning som ej utgör en integrerad
del av produkten ingår ileveransen endast i den utsträckning som skriftlig överenskommelse härom träffats.
20. Emballage. Retur av emballage får endast ske efter särskild överenskommelse.
21. Transportförsäkring. Försäkring som går utöver vad som normalt åligger säljaren i enlighet med för leveransen avtalad leveransklausul/
handelsterm tecknas endast om köparen särskilt kräver detta. Kostnaden för sådan försäkring debiteras köparen.
22. Returer. Varor kan endast returneras, efter överenskommet avtal mellan köpare och säljare. Varorna skall vara i obruten originalemballage
eller framstå som nya. Specialvaror som är skaffade och ej ingår i Aspelin-Moteks standardsortiment, varor med hållbarhetsdatum och varor
som är ömtåliga p.g.a. fuktighet eller frost tas ej i retur. Om orsaken till returen ej är fel från säljarens sida, krediteras köparen med produktens
fakturerade värde reducerat med 15 %. Returer av produkter med ett netto krediteringsvärde understigande 100 kronor per expediering
krediteras ej köparen. Kostnaderna för transport av returnerad produkt till säljarens lager eller annan anvisad plats samt för eventuella skador
på produkten skall erläggas av köparen.
23. Tvister. Tvister skall avgöras av domstol i enlighet med svensk lag. Tvisteforum skall vara Stockholms tingsrätt.
24. Köparens inköpsbestämmelser. Eventuellt förekommande inköpsbestämmelser hos köparen skall ej utgöra någon del av eller äga
tillämpning på avtalsförhållandet mellan parterna.
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