Allmänna leveransvillkor 14-01-27
när inget annat skriftligen överenskommits
TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller i den mån säljaren och köparen
inte skriftligen avtalat annat. I avtalet angivna leveransvillkor skall tolkas i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande Incoterms.
LEVERANSTOLERANSER
Beställning anses avtalsenligt fullgjord om den levererade kvantiteten inte övereller understiger vad som avtalats, med mer än 10 % vid orderstorlek > 10 000
st, 20% 5 000 – 10 000 st och 30% < 5 000 st. Om kvantiteten ickebrukbara
enheter understiger 1% av partiet föreligger inte fel.

handling inte kan genomföras har säljaren rätt till skälig ersättning för kostnader
som uppkommit därigenom. Om förseningen beror på säljaren har köparen rätt
att häva avtalet samt få ersättning för direkta kostnader som förseningen
medfört om det av avtalet framgår att fullgörelse är onyttig för beställaren efter
en viss tidpunkt och det är klart att prestationen inte kan fullgöras i tid.
SKATTER OCH AVGIFTER
Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande
mervärdesskatt även som andra skatter och avgifter som belastar varan eller
kan komma att påföras denna och som fastställs av offentlig myndighet.

TRYCK
Köparen skall lämna säljaren tydliga instruktioner för tryck på beställd säck vad
avser text, figurer, dess placering på säcken samt färgsättningen. Sedan
köparen godkänt av säljaren framställt korrektur är säljaren skyldig resp.
berättigad att genomföra endast mindre ändringar vad avser tryckets placering
och val av färgnyans.

PRODUKTIONS/OMKOSTNADSTILLÄGG
Om det totala värdet av produkterna vid leveranstillfället understiger SEK
10 000 tillkommer SEK 100.

Om köparen inte i tid fullgjort sina förpliktelser enligt ovan äger säljaren rätt till
mot dröjsmålet svarande förlängning av den avtalade leveranstiden. Oavsett
om leverantören debiterar beställaren kostnader för tryckförarbete, klichéer eller
dylikt, förvärvar beställaren inte ägande- eller nyttjanderätten till sådant material
utan denna förblir leverantörens, såvida ej annorlunda avtalas.

BETALNINGSVILLKOR
Om ej annat överenskommits, skall betalning erläggas kontant senast inom
trettio (30) dagar från dagen för fakturans utställande. Vid försenad betalning
skall köparen till säljaren erlägga dröjsmålsränta fr.o.m. förfallodagen enligt
räntelagens (1975:635) bestämmelser.

Leverantören äger rätt att nytillverka klichéer eller dylikt och debitera
beställaren särskilt härför. Leverantören har rätt att förse varorna med tryckkort
eller annat identifikationsmärke samt med beteckningar som avser immateriell
rättighet.
Om den beställda artikeln inte beställts resp. tillverkats under de senaste 2 åren
har säljaren rätt att debitera köparen för framtagning av nya klichéer mm.

SÄLJARENS RÄTTIGHETER VID KÖPARENS OBESTÅND
Har köparen efter köpeavtalets ingående underlåtit att till säljaren erlägga till
betalning förfallen likvid eller blivit försatt i konkurs eller fått till stånd offentlig
ackordsförhandling utan konkurs eller vid utmätning befunnits sakna tillgångar
att betala sina skulder eller inställt sina betalningar eller eljest kan antas vara på
sådant obestånd att betalningen inte blir rätteligen erlagd äger säljaren, intill
dess betryggande säkerhet ställts för betalning, hålla icke levererad del av
varan inne eller, där den är försänd men ej kommit i köparens besittning, hindra
dess utgivande. Säljaren äger jämväl häva köpet, om köparen ej genast efter
anmaning ställer betryggande säkerhet.

REKLAMATION VID FEL, BRIST ELLER FÖRSENING
Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid mottagandet. Vid
reklamation skall köparen framställa sina yrkanden och ange grunden för
dessa. Köparen skall samtidigt lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering
jämte övriga uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens behandling av
reklamationen. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs väl vårda
godset.
Fel eller brist som framgår av faktura skall reklameras senast inom sju (7)
arbetsdagar från mottagandet av fakturan.
Försenad leverans berättigar beställaren till skadestånd endast om särskild
skriftlig överenskommelse härom träffats. Upptäcks fel eller brist hos godset
skall detta meddelas till säljaren snarast, dock senast inom sju (7) arbetsdagar
om felet eller bristen kan iakttas vid okulärbesiktning av godset eller dess
emballage, och i övrigt så snart felet eller bristen upptäcks. Meddelande om dolt
fel eller brist hos godset skall under alla omständigheter ha skett senast inom
tre (3) månader räknat från den dag godset är avlämnat av säljaren.
Synlig skada på eller brist i godset, som kan antas ha uppkommit under
transporten, skall köparen genast anmäla till fraktföraren genom anteckning på
fraktsedeln. Övriga icke synliga transportskador skall senast inom sju (7) dagar
efter godsets mottagande anmälas till transportföretaget för besiktning.
Underrättelse om sådan anmälan skall samtidigt lämnas till säljaren.
Vid reklamation skall köparen iaktta angivna villkor och tidsfrister. I annat fall blir
reklamationen inte giltig gentemot säljaren och köparen förlorar all rätt till talan.
ANSVAR VID FEL, BRIST ELLER FÖRSENING
Fel i av köparen godkänt prov, tryckinstruktion eller annat provmaterial får inte
belastas säljaren.
Om kvalitetsavvikelse kan konstateras hos godset eller kvaliteten eljest ger
anledning till misstanke om svårigheter vid användningen, får sådan
användning inte påbörjas utan säljarens tillstånd. Om köparen upptäcker fel i
kvaliteten under användningen, skall han omedelbart inhämta säljarens
anvisningar. Säljaren skall omedelbart lämna sådana anvisningar.
Om levererat parti väsentligt avviker från avtalad specifikation äger säljaren rätt
att fullgöra ersättningsleverans, reparera eller förbättra det felaktiga partiet.
Köparen är berättigad att häva köpet av ett parti på grund av fel endast om
partiet inte kan användas för sitt ändamål och om säljaren försummat att utan
dröjsmål leverera felfritt gods. Om endast en mindre del av partiet är felaktigt
och resterande del kan användas av köparen, äger köparen häva endast den
felaktiga delen.
Säljarens skadeståndsansvar till följd av eventuella fel på förpackningar är
begränsat till skada på dessa. Ansvaret omfattar inte skada på av köparen
förpackade varor eller annan direkt eller indirekt skada som kan uppstå.
Vad som föreskrivs ovan beträffande fel skall äga motsvarande tillämpning vid
brist.
Om säljaren eller köparen finner att den avtalade tiden inte kan hållas, skall
andra parten snarast underrättas. Om beställning genom köparens uteblivna

KOSTNADSÄNDRINGAR
Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris.

Har godset kommit i köparens besittning efter det att omständighet som sägs
ovan inträffat beträffande köparen, äger säljaren häva köpet oaktat att fordran
för det sålunda levererade ej är förfallen till betalning. Säljaren äger dock ej
häva köpet om köparen genast ställer betryggande säkerhet för betalning.
Det levererade godset förblir säljarens egendom till dess det blivit till fullo betalt.
BEFRIELSEGRUNDER
Följande skall anses som befrielsegrunder om de inträffar efter avtalets
ingående eller då de har inträffat dessförinnan, om deras följder inte kunnat
klart förutses vid avtalets ingående och förhindrar, försenar eller menligt
påverkar den produktion, i vilken köparen avser att använda varan eller
köparens mottagande av varan eller tillverkningen av den försålda varan hos
säljaren eller dess leverans med överenskomna transportmedel, nämligen: krig,
krigsfara, uppror, inre oroligheter, blockad, rekvisition, beslag, militärinkallelser,
importförbud, bränsle- eller elbrist, arbetsmarknadskonflikter, allmän brist på
arbetskraft, transportmedel, råvaror eller andra industriförnödenheter,
vattenbrist, snöhinder, översvämning eller annan naturkatastrof, ishinder,
maskinhaverier, eldsvåda, epidemier och varje annan omständighet utom
parternas kontroll, häri även inbegripet utebliven, försenad eller felaktig
leverans
från
säljarens
leverantörer
av
råvaror
eller
andra
industriförnödenheter.
Säljaren respektive köparen må med hänvisning till någon av ovan angivna
befrielsegrunder uppskjuta avtalets fullgörande, varvid ingendera parten skall
hållas ansvarig för den eventuella skada, som uppstår till följd härav. Leverans
av varor, som redan är tillverkade eller under tillverkning eller på väg från
säljaren till köparen, måste emellertid alltid mottas av köparen.
Då uppskov enligt ovan varat mindre än tio (10) dagar i följd, skall leveransen
återupptas så snart som möjligt och avse hela den avtalade kvantiteten. När
sådant uppskov varat under en period av tio (10) dagar eller mer i följd, skall de
under uppskovstiden uteblivna leveranserna anses vara annullerade utan
ansvar för någondera parten och resterande leveranser återupptas enligt
avtalet Om uppskovet varat mer än tre (3) månader, äger envar av parterna
utan ansvar för någondera parten häva avtalet vad avser resterande
leveranser.
Part, som önskar åberopa någon befrielsegrund som angivits ovan, skall utan
dröjsmål underrätta den andra parten skriftligen, genom brev, telegram eller fax,
vid befrielsegrundens inträffande och vid dess upphörande samt så snart som
möjligt meddela den andra parten om och i vilken utsträckning hans
åberopande av befrielsegrunden nödvändiggör ett uppskov.
TOLKNING OCH TVISTLÖSNING
Tvist angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av träffat avtal skall
inte hänskjutas till domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag
om skiljemän, dock skall säljaren inte vara förhindrad att vid allmän domstol
väcka talan om betalning av förfallen fordran. Vid skiljeförfarandet skall vid
omröstning, fördelning av rättegångskostnader och i fråga om sammanläggning
av mål rättegångsbalkens regler tillämpas.

