
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

A. Allmänna försäljningsvillkor vid försäljning av råvaror och förnödenheter.
Nedanstående försäljningsvillkor äger tillämpning, i den mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.1.

2. Säljaren reserverar sig för force majeure, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse eldsvåda, material - eller råvarubrist, driftsrubbningar

berörande fabrik, verk eller gruva, krig, militärinkallelse , politiska oroligheter, olyckshändelse till land eller vatten, export- eller

importrestriktioner, natur- och transporthinder, försenande av fartyg, vagnsbrist, underlåtenhet av säljarens leverantör att avtalsenligt

fullgöra leverans, förstörelse utav säljaren inköpt vara, ingripande av myndighet eller andra förhållande utom säljarens kontroll av vad

slag det vara må, som kunna omöjliggöra, försena, fördyra eller försvåra leveransen, och förbehåller sig säljaren att helt eller delvis

annullera avtalet eller framflytta leveransen till dess ordnade förhållanden åter inträda utan att ersättningsskyldighet åvilar säljaren.

Om säljaren drabbas av ökade kostnader till följd av angivna omständigheter, äger säljaren rätt höja priserna i motsvarande mån.

I sådant fall är köparen icke skyldig att emottaga leverans under den tid säljaren påfordrar förhöjda priser.

3. Vid bestämmandet av priset har säljaren utgått från vid offertens avgivande gällande materialpriser och arbetslöner, valutakurser, tullar,

järnvägs-, bil- och sjöfrakter, försäkringspremier, skatter mm. Priset gäller därför med reservation för prisändring till följd av ökade

materialpriser och arbetslöner, ändrade valutakurser, nya tullar, ändrade tullsatser, förhöjda järnvägs-, bil-, och sjöfrakter eller förhöjda

försäkringspremier eller andra avgifter samt skatter i in- och utlandet, allt i den mån de trätt i kraft efter offertens avgivande.

4. Har vara försålts att levereras cif viss namngiven hamn för direkt skeppning från avlastningsorten till mottagningshamnen och upphör

sådan skeppningsmöjlighet efter det att köpeavtalet avslutats är säljaren berättigad leverera det försålda godset till annan hamn till vilken

 direkt skeppningsmöjlighet föreligger, varmed säljarens åtagande enligt avtalet är fullgjort.

5. Om köpeavtalet avser successiva leveranser, skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning, dock må, i händelse någon av

leveranserna i följd av hinder enligt punkt 2 här ovan måst uppskjutas, efterföljande leveranser jämväl i samma mån uppskjutas.

6. Av säljaren godkänd kvalitetsanmärkning å levererad vara äger säjaren reglera genom leverans av ny vara i den kasserades ställe, men

säljaren ansvarar icke eljest för skada eller förlust, som ev. uppstått för köparen, såsom tex. nedlagd arbetskostnad, prisdifferenser och

dylikt. Köparen har således ej rätt tillersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än varan.

Tillverkarens certifikat godtages av köparen som bindande bevis på varans kvalitet, såvitt ej annorlunda särskilt angivits i köpeavtalet.

7. Betvivlar säljaren vid tiden för leverans köparens betalningsförmåga, är säljaren berättigad att fordra förskottslikvid eller betalning mot

konossement

8. Om ej annat avtalats, debiteras emballage till självkostnadspris och återtages icke.

9. Vid cif-försäljning täckes försäkringen enligt villkoret "Mot haveri och trafikolycka", såvida ej andra försäkringsvillkor uttryckligen

överenskommits.

10. Säljaren äger leverera högst 10% mer eller mindre än den försålda mängden. Eventuell underprocent resp. överprocent gottgöres resp.

11. Ränta beräknas från fakturans förfallodag.

B. Allmänna försäljningsvillkor vid försäljning av maskiner, anläggningar och utrustningar.
1. Punkter 1-4 samt 7-9 under A ovan.

Sveriges Verkstadsindustriers allmänna leveransbestämmelser NL09 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk och elektrisk2.

För leveransen gäller allmänna leveransbestämmelser enligt NL09 med följande tillägg.

debiteras pro rata.

utrustning.


