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MAL05: masterlite allmänna leveransvillkor 2005
1: ALLMÄNT
Dessa bestämmelser gäller inom Norden och såvitt ej säljare och köpare överenskommit annat. Rätt till ändringar av
konstruktion, dimensionering och beteckning förbehålles säljaren utan föregående avisering.
2: OFFERTER - PRISLISTA
Skriftliga offerter är, om inget annat anges, bindande för säljaren under 30 dagar från offertdatum. I prislistan angivna priser
gäller hel, obruten förpackning. Bruten förpackning tilläggsdebiteras.
3: FRAKT
Frakt och eventuella tullavgifter och motsvarande debiteras köparen. I priserna ingår transportemballage, dock ej SIS-pallar
och pallkragar. Fraktfri leverans kan erhållas för vissa produkter vid vissa volymer, se prislista och/eller offert. Sker transport
genom säljarens ombesörjande gäller normala transportförsäkringar. Anvisar köparen transport sker sådan på köparens risk.
På särskild anmodan ombesörjes transportförsäkring av gods, varvid försäkringskostnaderna debiteras köparen. Skada eller
brist i godset till följd av transporten skall av köparen anmälas till och regleras genom transportföretaget.
4: REKLAMATIONER
Reklamationer prövas endast om de meddelas inom 8 dagar efter varans ankomst och under förutsättning att de reklamerade
varorna samtidigt fraktfritt returneras till säljaren. Om vid prövning framgår att fabrikationsfel föreligger lämnas efter
säljarens val ersättning i varor eller genom kreditering. Säljarens ansvar för fel är begränsat till vad i denna punkt anförts
Köparen äger således till följd av fel inte kräva ersättning eller framställa andra anspråk mot säljaren än vad ovan framgår.
5: RETUR
Under förutsättning att säljaren godkänt retur av kuranta varor krediteras köparen beloppet med avdrag av minst 20% för
hanteringskostnader. Retur av inkuranta varor godkännes ej. Vid alla returer skall köparen alltid uppge nummer och datum på
leverantörens faktura eller följesedel.
6: BETALNING
Betalning skall ske kontant inom 30 dagar efter fakturadatum eller om annat avtalats. Vid betalning efter förfallodatum
debiteras köparen dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan debiteras enligt vad som anges på offert och faktura. Säljaren förbehåller
sig rätt att fordra säkerhet för likvidens fullgörande och sådan säkerhet kan påfordras även efter det att beställningen
accepterats.
Alla priser i trycksaker, cirkulär och offert gäller exklusive mervärdesskatt eller annan liknande skatt som kan komma att
ersätta mervärdesskatten, tullavgifter och andra lagstadgade avgifter. Vid ändringar av valutakurser, skatter, tullar och andra
offentliga avgifter äger säljaren rätt att anpassa priserna.
Order utan föregående skriftlig offert noteras till leveransdagens priser enligt gällande prislista. Säljaren förbehåller sig rätt att
omedelbart tillämpa förändringar i priser, rabatter och försäljningsvillkor utan att på förhand meddela därom. Vad som vid
prisändringar återstår att leverera på kontrakt eller beställningar levereras på basis av de nya förändrade priserna, rabatterna,
och betalnings- och leveransvillkoren, om icke restkvantiteten annulleras av köparen inom 8 dagar efter avisering.
7: ÖVRIGT
Köparen får ej förse artiklar med märkning som antyder att de är av hans fabrikat. För riktighet av uppgifter, undersökningsmaterial och handlingar jämte däri angivna konstruktioner svarar den part som tillhandahållit dem. Säljarens bekräftelse om
tillverkning av konstruktion som tillhandahållits av köparen befriar inte köparen från ansvar enligt ovan eller för att
produkten skall kunna uppfylla kraven för CE-märkning eller andra liknande nationella krav.
8: FORCE MAJEURE
Om säljaren genom hos honom eller hans leverantör uppkommen arbetsinställelse såsom strejk eller lockout, eller genom krig,
eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill säljaren ej varit vållande, förhindras att fullgöra sina leveranser enligt
åtagande, berättigar detta icke köparen till skadestånd.
9: TVIST
Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav här flytande
rättsförhållanden med vad därmed äger samband skall avgöras vid allmän domstol i Sverige. Svensk lag skall äga tillämpning
på rättsförhållanden mellan parterna.
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