Leveransbestämmelser SVAFAB.
SVAFAB tillämpar NL-09 som grundläggande leveransbestämmelser med vissa undantag beskrivna nedan.
Tillämplighet
Dessa leveransbestämmelser skall ligga till grund för affärsuppgörelse
mellan SVAFAB (säljaren) och KUNDEN (köparen) om inget annat avtalats
skriftligen. När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa
bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller
brev, telefax, e-post eller andra former som parterna kommit överens om.
FN-konventionen gällande kontrakt för internationell försäljning av gods är
specifikt exkluderad.
Produktinformation
Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den
utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. All information
angående vikt, dimension, kapacitet, pris, teknisk och annan data angiven i
produktkataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor
(i fysisk tryckversion eller elektronisk) anges med reservation för tryckfel
och kan ändras utan avisering. Säljaren kan inte hållas ansvarig för
eventuella fel eller feltolkningar i nämnda material. Sådan information skall
vara bindande endast i de fall avtalet uttryckligen hänvisar till dem.
Säljaren påtar sig inget ansvar i förbindelse med rådgivning kring val och
utnyttjande etc. av säljarens produkt.
Tekniska handlingar och teknisk information
Alla ritningar och andra tekniska handlingar vilka före eller efter avtalets
ingående överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den
överlämnande partens egendom. Dito mottagna handlingar får inte utan
den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för
vilket de överlämnats. De får inte utan medgivande från den andra parten
kopieras, reproduceras, utlämnas till tredje part eller på annat sätt bringas
till dennes kännedom.
Leverans
Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid avtalets
ingående INCOTERMS. Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall
leverans ske NL09 ”Ex Works”. Leveranstiden skall fastställas av säljaren
efter bästa förmåga utifrån de omständigheter som är kända vid
offerttillfället. Normalt gäller för lagerhållna artiklar, sk. standardlagervaror, omgående leverans med reservation för eventuell
mellanförsäljning, vilket i sin tur normalt kan leda till 0- 5 arbetsdagars
leveranstid. För artiklar som ej är standard-lagervara meddelas leveranstid
snarast möjligt. Om inget annat anges skall försening av leverans inom 14
dagar beroende på omständigheter som säljaren ansvarar för, skall i varje
avseende betraktas som inom rimlig tid för leverans, och ej berättiga
köparen tillutövande av sanktion mot säljaren för kontraktsbrott.
Om försening sker pga omständigheter som är utom säljarens kontroll, se
stycke nedan gällande ansvarsbegränsning, skall leveranstiden
senareläggas med den tid som omständigheten kräver. Om
leveransförhinder pågår mer än tre månader skall båda parter äga rätt
annullera utan att förbinda sig till förpliktelser utöver eventuella
överenskommelser i ursprungsuppgörelsen.
Ordererkännande
Oavsett karaktär på order (standard- eller beställningsvara) skall
beställning, med angivande av leveranstid, ordererkännas. Om
leveransförsening uppstår, skall köparen meddelas snarast möjligt med
förslag om ny leveranstid. Accepteras den nya leveranstiden sänds, om så
önskas, nytt ordererkännande till köparen. Om erbjuden ny leveranstid ej
kan accepteras av köparen skall ev. alternativa lösningar presenteras och
ny offert med angivande om pris och leveranstid sändas.
Emballage
Om ej annat angives är SVAFABs standardemballage inkluderat i priset.
Kundanpassad emballering efter kundönskemål måste tydligt framgå i
ursprungsförfrågan eller senast i beställningsunderlaget.
Emballage accepteras i retur endast efter särskild överenskommelse eller
då myndighetskrav föreligger.
Garanti
Swagelok produktgaranti beskriven nedan och på Swageloks hemsida
www.swagelok.com , gäller. Inga andra garantier gäller. Säljare eller
tillverkare ansvarar inte under några förhållanden för incidenter som
medför skador eller andra konsekvenser. Swagelok garanterar att
produkter tillverkade av dem är fri från skador i material och
tillverkningsprocess. För elektriska komponenter monterade i eller på

Swagelok-tillverkade produkter medges tolv månaders tillverknings- och
materialgaranti från köpedatum. Köparens krav begränsas ovillkorligen till
ersättning med ny komponent som direkt ersätter den felande
komponenten.
I de fall varorna ej är tillverkade av Swagelok Co. eller av Swagelok Co.
godkänd tillverkare skall specifikt avtal mellan köpare och säljare upprättas
baserat på villkor utfärdade av Swagelok (ProFITs).
Reklamation
Vid leverans skall köparen genomföra mottagningskontroll av varor och
bilagd dokumentation enligt gällande praxis.
I de fall köparen upptäcker defekt hos varan, skall köparen omedelbart
meddela säljaren om defekten. Om det i samband med meddelandet om
defekten begärs kompensation, skall en skriftlig begäran insändas till
säljaren och av säljaren utarbetad procedur för reklamation (CAP)
fullföljas. Säljaren äger rätt att bedöma om varan skall bytas ut eller
korrigera defekten.
Om korrigering eller utbyte, enligt stycket ovan, inte är utförd inom rimlig
tid, är köparen berättigad i enlighet med svensk lag om försäljnings- och
leveransvillkor att häva köpet, begära nedsatt pris på köpesumman eller
begära kompensation. Köparen förlorar rätten att begära kompensation
för defekt vara om detta ej meddelas säljaren inom sex månader från
leveransdatum. För utbytta eller reparerade varor enligt stycket ovan
gällande garanti, påtar sig säljaren samma förpliktelser som vid ursprunglig
försäljning i ett perspektiv om sex månader, dock ej längre än tolv
månader efter leveransdatum. Förändring av eller ingrepp i den sålda
varan utan säljarens samtycke fritar säljaren från skyldigheter.
Ansvarsbegränsning
Säljaren kan ej hållas ansvarig för driftstopp, vinstförlust eller annan
indirekt förlust som uppstår till följd av förseningar eller defekt på den
sålda varan.
Ersättningskrav på säljaren kan under inga omständigheter överstiga
fakturabeloppet på varan.
Följande omständigheter medför ansvarsfrihet för säljaren så att det
förhindrar säljaren att uppfylla kravet i avtalet: Strejk, eller annan
omständighet utöver säljarens kontroll, såsom: brand, krig, mobilisering
eller oförutsedda militärkallelser av liknande omfattning, rekvisition,
embargo, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, brist på
transportmedel, allmän varubrist, restriktioner av drivkraft och försening
av leverans från leverantör enlighet med ovan nämnda omständigheter.
Returer
Den sålda varan kan inte returneras utan skriftlig överenskommelse och
måste verkställas enligt rutiner (CAP), presenterade av säljaren . Säljaren
förbehåller sig rätten till att begära returavgift för kompensation
motsvarande eventuella handläggningskostnader förknippade med
returen.
I de fall köparen är berättigad att häva köpet eller returnera varan till
säljaren med avsikt att repareras eller bytas ut, skall varan skickas i
originalförpackning och för köparens räkning och risk. I den omfattning
säljaren blir påförd transportkostnader etc., har säljaren rätt att begära
återbetalning av köparen och att utjämna dessa från köparens krav på
säljaren om sådana finns. Efter avslutad reparation eller utbyte av produkt
är köparen skyldig att för egen räkning och risk avhämta produkten hos
säljaren.
Produktansvar
Produktansvar gäller i enlighet med svensk lag. I den mån inget annat är
föreskrivet enligt obligatoriska rättsregler, skall säljaren inte hållas
ansvarig för driftstopp, vinstförlust eller annan indirekt förlust, (se
Ansvarsbegränsning ovan).
Transport av rättigheter och skyldigheter
Säljaren är berättigad att skriva över alla rättigheter och skyldigheter i
avtalet till tredje man. Köparen är ej berättigad att skriva över dennes
rättigheter och skyldigheter i avtalet till tredje man, om inte säljaren har
accepterat detta skriftligen.
Övriga villkor
Säljarens försäljnings- och leveransvillkor har förtur, förutom ovan angivna
villkor träder NL 09 in som gällande för leverans av standardprodukter och
för leverans av maskin eller annan mekanisk och teknisk utrustning.
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