Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för FERMACELL Scandinavia

1. Ingående avtal

1.	Nedanstående allmänna försäljnings- och
leveransvillkor gäller för samtliga anbud
och beställningar, såvida ej annat skriftligt
avtal ingåtts.
2. Slutgiltigt avtal föreligger tidigast vid
Fermacells orderbekräftelse.
3. Avlämnade anbud, muntliga uttalanden
och garantier från försäljningsmedarbetare
för eller i samband med order är endast
bindande om de ingår i orderbekräftelsen.
	Köpares ev. inköpsvillkor utgör ej en del av
avtalet, med undantag för om de ingår i
orderbekräftelsen.
4.	Upplysningar, ritningar, bilder, beräkningar,
tekniska data, vikt-, mått- och
kostnadsbeskrivningar
som ingår i prislistor, broschyrer,
bilagor till anbud och likn. är endast
vägledande, såvida de ej uttryckligen är
angivna som bindande i orderbekräftelsen.

2. Priser

1. Alla priser är nettopriser exkl. moms och ev.
andra offentliga avgifter.
2. Ev. andra kostnader vid leveransen (så som
hamnavgift, traktamente, platsavgift,
förbindelse- och vägningsavgifter, väg- och
sjöavgifter osv.), emballagekostnader, avgift
för lån och användning av emballage (kärl,
säckar, lådor, pallar, containrar osv.) samt
kostnader för returnering, bortforsling eller
destruktion av emballage bekostas av
köpare.

3. Betalning och kvittning

1. Samtliga leveranser skall betalas netto
kontant vid leverans, såvida det ej föreligger
annat skriftligt avtal.
2. Ev. kontraktsrabatt beräknas endast utifrån
varans värde utan tillägg av moms, frakt,
emballage och ev. andra kostnader eller
tillägg.
3.	Vid överskridelse beräknas dröjsmålsräntor
i förhållande till räntelagens bestämmelser
med fakturadatum som förfallodatum.
4.	Köpare är ej berättigad att kvarhålla belopp
för eventuella motkrav, som ej vid
tidpunkten för betalning är godkända av
Fermacell.
5.	Köpare är endast berättigad till avtalad
rabatt, under förutsättning att samtliga
förfallna fakturabelopp från andra
leveranser från Fermacell eller närstående
bolag är betalda.

4. Leverans

1.	Om ej annat avtalats sker leverans fritt på
flakvagn på köpares lager, köpares kunds
lager eller angiven byggplats enligt
orderbekräftelsen.
2. Leverans sker på lastbil upp till 24 bruttoton,
och köpare är ansvarig för tillfredsställande
infartsförhållanden samt nödvändigt
manskap och hjälpmedel för lossning.
3. Leveranstid anges efter bästa förmåga
och är endast vägledande, såvida
den ej uttryckligen betecknas som fast
leveranstidpunkt.

4.	Om leveransen försenas i mer än 4 veckor i
förhållande till ursprunglig avtalad
leveranstidpunkt, kan köpare häva avtalet.
5.	Köpare kan ej kräva ersättning till följd av
försening, såvida inte förseningen överstiger
4 veckor, eller det finns en avtalad fast
leveranstidpunkt, och förseningen kan
tillräknas Fermacell som avsiktlig eller grovt
oaktsam.
Ersättningen kan ej överstiga 1% av varans
nettovärde per påbörjad vecka som
förseningen överstiger 4 veckor eller den
avtalade leveranstidpunkten, och
ersättningen kan högst utgöra 10 % av
varans nettovärde.
Fermacell är ej ansvarig för driftförlust,
förlorad förtjänst eller övrig indirekt förlust
hos köpare eller dennes kunder.

5. Reklamation

1.	Köpare skall genast efter mottagandet företa
en undersökning av leveransen, gällande
kvalitet och mängder samt av ev.
transportskador.
2.	Varje reklamation skall ske skriftligen utan
ogrundat uppehåll, och senast 8 dagar efter
att bristfälligheten blev eller borde ha varit
upptäckt.

6. Ägandeförbehåll

1.	Äganderätten till de levererade varorna
tillkommer Fermacell tills dess att hela
köpesummanär betald.

7. Ansvar för brister

1. Fermacell ger 5 års garanti på de levererade
varorna från leveransdatumet. För
leveranser till byggprojekt räknas fristen
från byggprojektets avlämnande, dock
senast 6 år från leveransen till köpare.
2.	Om det föreligger brister som Fermacell är
ansvarig för, är Fermacell efter eget
gottfinnande berättigad till att avhjälpa
bristerna eller företa omleverans.
3.	Köpares bristbefogenheter förutsätter
att köparen har reklamerat i rätt tid, och
att köparen noga följt de föreskrifter och
anvisningar som angetts av Fermacell, för
de enskilda produkternas behandling och
montering osv.
4. Fermacells ansvar för brister är begränsat
till ovanstående åtgärder, och Fermacell har
inget ansvar härutöver om varorna har fel
och brister, ej heller för driftförlust, förlorad
förtjänst eller annan indirekt förlust hos
köpare eller dennes kunder.
5. Eventuell reparation eller omleverans
medför ingen förlängning av
garantiperioden.

8. Produktansvar

1. Fermacell är ansvarig for de levererade
varornas eventuella skador enligt
bestämmelserna i lag om produktansvar.
2. Fermacell är ej ansvarig för sakskada,
driftförlust, förlorad förtjänst eller annan
indirekt förlust hos köpare eller dennes
kunder, och ansvaret kan ej överstiga
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3.	Om Fermacell skulle påläggas
produktansvar gentemot tredje man,
är köpare förpliktigad att hålla Fermacell
skadeslös i samma omfattning som vad
Fermacells ansvar är begränsat enligt
aktuella bestämmelser.
	Köpare är vidare förpliktigad att låta
sig instämmas vid samma domstol som
behandlar ett eventuellt ersättningskrav rest
mot Fermacell.
4. Fermacell har tecknat
produktansvarsförsäkring i erkänt bolag.

9. Force Majeure

1. Fermacell är ej ansvarig, såvida den
bristande uppfyllelsen beror på
omständigheter utanför Fermacells kontroll,
och som ej kunde eller borde ha tagits
hänsyn till vid avtalets ingående, som
t.ex. krig, införselseller exportförbud,
arbetskonflikter, brand och liknande.

10. Jurisdiktionsort

1. Eventuella tvister mellan köpare och
Fermacell avgörs vid danska domstolar
enligt dansk rätt, med Fermacells hemort
som jurisdiktionsort.
2.	I frågor som rör leveranser till byggprojekt,
godkänner Fermacell dock att frågan skall
behandlas vid skiljedomstol för bygg- och
anläggningsverksamhet. Fermacell
godkänner vidare att krav som rör skador vid
en sådan leverans kan göras gällande mot
Fermacell, såvida det anses klarlagt, att det
ej, eller endast med stor svårighet kan
genomföras mot köpare eller efterföljande
köpare. Fermacell är ej ansvarig i vidare
omfattning än Fermacell är ansvarig
gentemot köpare. Fermacell godkänner
dock att kunna stämmas tillsammans med
köpare eller efterföljande köpare för
klarläggandeavpartnernas
inbördesförhållande.

11. Delvis ogiltighet

Skulle en bestämmelse i aktuella
försäljnings-och leveransförhållanden eller
en bestämmelse i övriga avtal mellan köpare
och Fermacell vara eller bli ogiltig, berör
detta ej giltigheten för samtliga övriga
bestämmelser eller avtal.

