Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som
gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.
Allmänna leveransvillkor
1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska – förutsatt att parterna skriftligen
eller på annat sätt avtalat om dem – tillämpas i den mån parterna inte gör
frånsteg från dem genom skriftligt avtal.
Emballage
2. Säljarens standardemballage användas.
Kvantitet, vikt
3. Villkor om avvikelse från avtalad vikt eller kvantitet gäller endast om parterna
avtalat om sådant.
Produktinformation
4. Alla uppgifter om vikt, dimensioner, kapacitet, pris och tekniska och andra
data som anges i kataloger, prospekt, broschyrer, annonser, bildmaterial,
prislistor och dylik produktinformation är ungefärliga. Sådana uppgifter är
endast bindande i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.
Leveransklausul
5. Om inte annat avtalat anses leverans såld "fritt fabrik".
6. Avtalad leveransklausul tolkas enligt vid varje tidpunkt gällande Incoterms
(de av Internationella handelskammaren utarbetade internationella reglerna
om tolkning av handelstermer).

Leveranstid
7. Uppstår försening av leverans på grund av någon i punkt 18 nämnd
omständighet eller köparens förhållanden förlängs leveranstiden i den
utsträckning så anses rimligt utifrån omständigheterna. Med undantag för i
punkt 8, andra stycket, nämnda fall äger denna bestämmelse tillämpning
oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveranstid.
8. Levererar inte säljaren inom leveransfristen eller inom en med stöd av punkt
7 förlängd leveransfrist äger köparen rätt att genom skriftlig underrättelse till
säljaren kräva leverans och att fastställa en slutlig, rimlig frist för sådan och att
härvid ange att köparen äger häva avtalet om leverans inte sker inom sådan
frist. Har leverans inte skett inom den sålunda fastställda fristen äger köparen
rätt att genom skriftlig underrättelse till säljaren häva avtalet.
9. Häver köparen avtalet enligt punkt 8, andra stycket, äger han rätt att kräva
ersättning för de ytterligare kostnader han ådrar sig för att skaffa motsvarande
leverans från annat håll. Köparen har inte rätt till någon annan gottgörelse
utöver detta med anledning av ovan nämnda försening från säljarens sida.
Häver köparen inte avtalet har han – om inte annat har avtalats – inte rätt till
någon gottgörelse med anledning av försening från säljarens sida.
Betalning
10. Om inte annat avtalats ska betalning erläggas 14 dagar efter leverans och
avsändandet av faktura.
11. Erlägger inte köparen betalning i rätt tid äger säljaren rätt till dröjsmålsränta
från förfallodagen. Dröjsmålsräntan överstiger det i säljarens land officiellt
fastställda högsta diskontot med följande procentsatser: Om säljarens land är:
Danmark 2 procent, Finland 3 procent, Norge 4 procent, Sverige 9 procent
Oavsett säljarland ska emellertid dröjsmålsräntan uppgå till minst 10 procent.

12. Underlåter köparen att ta emot leverans på avtalad dag är han oaktat detta
skyldig att erlägga betalning som om leverans hade ägt rum enligt avtal.
Ansvar för brist
13. Säljaren förbinder sig att inom en period av sex månader från
leveransdagen byta ut leverans som är bristfällig på grund av fel i konstruktion,
material eller tillverkning.
14. Reklamation avseende brist ska göras skriftligen och utan onödigt dröjsmål.
Underlåter köparen detta går han miste om rätten till utbyte enligt punkt 13.
15. Byter säljaren inte ut bristfällig leverans inom rimlig frist efter att köparen
reklamerat enligt punkt 14, äger köparen rätt att genom skriftlig underrättelse
till säljaren häva avtalet med avseende på den bristfälliga delen av leveransen.
Häver köparen avtalet äger han rätt att kräva ersättning av säljaren för de
ytterligare kostnader han ådrar sig för att skaffa motsvarande leverans från
annat håll.
16. Säljaren bär inget ansvar för brist eller försämrad avkastning på bristfällig
leverans, utöver det som föreskrivs i punkterna 13 och 15. Säljaren är således
inte ersättningsskyldig för driftbortfall, utebliven arbetsinkomst eller annan
indirekt förlust. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller inte om denne
gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Ansvar för skada vållad av leverans (produktansvar)
17. Säljaren ansvarar för personskada endast om det bevisas att skadan
orsakats av fel eller försummelse som begåtts av säljaren eller av annan som
denne ansvarar för. Säljaren ansvarar inte för skada på fast egendom eller
lösöre. Säljaren ansvarar inte för driftbortfall, utebliven arbetsinkomst eller
annan indirekt förlust. I den mån säljaren skulle åläggas produktansvar
gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla säljaren skadeslös i samma
utsträckning som säljarens ansvar är begränsat enligt de tre föregående
styckena. Framställer tredje man krav mot någon av parterna avseende

ersättningsansvar enligt denna punkt ska denna part genast underrätta den
andra härom. Säljare och köpare är ömsesidigt förpliktade att låta sig lagsökas
vid den domstol som behandlar ersättningskrav som rests mot någon av dem
med anledning av skada som påstås orsakad av leverans. Det inbördes
förhållandet mellan köpare och säljare avgörs emellertid alltid genom
skiljeförfarande enligt punkt 20. Dessa begränsningar av säljarens ansvar gäller
inte om denne gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Ansvarsfrihet (force majeure)
18. Följande omständigheter medför ansvarsfrihet då de inträffar efter avtalets
ingående och hindrar att detta fullgörs: arbetskonflikt och varje annan
omständighet som parterna inte råder över, såsom brand, krig, mobilisering
eller oförutsedd militär inkallelse av motsvarande omfattning, rekvisition,
beslag, valutarestriktioner, uppror och orolighet, brist på transportmedel,
allmän varuknapphet, restriktioner avseende drivmedel jämte brist på eller
försening av leveranser från underleverantörer som beror på någon av i denna
punkt nämnda omständigheter.
19. Det åligger den part som vill åberopa någon av de i punkt 18 omnämnda
omständigheterna att utan dröjsmål underrätta den andra parten om då sådan
uppstår och upphör. Om en grund för ansvarsfrihet inte upphör inom rimlig tid
äger endera part rätt att genom skriftlig underrättelse till den andra parten
häva avtalet.
Skiljeförfarande
20. Tvist med anledning av avtalet och därav följande rättsförhållande kan inte
underkastas domstolsprövning, utan ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande
enligt lagen i säljarens land.

Tillägg till ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR:
Emballage
Alla i offerter och andra avtal angivna priser avser ämnen exklusive emballage.
Allt emballage som levereras av säljaren debiteras till självkostnadspris och
återtas inte om inte annat avtalats.
Verktyg: Tillverkar säljaren verktyg eller annan utrustning ska kostnaderna för
detta anges särskilt och debiteras köparen. Alla verktyg och annan utrustning
utgör säljaren egendom. Kostnaderna för allmänt underhåll av verktyg betalas
av säljaren. Större översyn/byten av delar/komponenter till följd av slitage
betalas av köparen. Ändringar som krävts debiteras köparen om inte dessa
beror på fel eller brist från säljarens sida. Alla säljarens åligganden avseende
verktyg och annan utrustning upphör tre år efter avslutad leverans. Säljaren är
skyldig att underrätta köparen innan skrotning/destruktion äger rum. Betalning
för verktyg görs med 50 procent vid order och resterande 50 procent vid
godkännande/avsändande av utfallsprov.
Kvantitet: Om inget annat är avtalat förbehåller sig säljaren rätt att över/underleverera med högst 10 procent. Ska leverans av ämnen ske successivt
enligt leveransplan äger säljaren rätt att tillverka avtalad totalkvantitet vid
leveransperiodens början.
Ytbehandling: Kunden står faran för brott som uppstår på ämnen efter
elektrolytisk ytbehandling, oavsett om ytbehandlingen enligt kundens önskemål
utförts genom säljarens föranstaltande.
Leveranstid: Har parterna avtalat att ritningar och/eller utfallsprover ska
godkännas av köparen innan leverans påbörjas, ska leveranstiden räknas från
den dag säljaren mottagit skriftligt godkännande från köparen.

Offerts giltighet: Offert gäller i 30 dagar om inte annat anges.

