ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER 2016
vid köp av varor från medlemsföretag i PWA
1.

Tillämplighet

3.6

1.1

Dessa leveransbestämmelser gäller vid köp från
medlemsföretag i PWA om inte annat skriftligen
avtalats
mellan
köpare
och
säljare.
Leveransbestämmelserna utgör ett komplement till
mellan parterna individuellt framförhandlade villkor
avseende köpet av varor.

Uppgifter i säljarens marknadsföringsmaterial och
annan produktinformation är bindande endast om
det skriftligt avtalats.

4.

Specialprodukter

4.1

Med ”Specialprodukter” avses varor som inte ingår i
säljarens normala utbud samt sådana varor parterna
särskilt överenskommit ska utgöra Specialprodukter.

4.2

Avseende köp av Specialprodukter har köparen vid
fel i vara inte rätt till omleverans.

5.

Reklamation

5.1

Så snart mottagande av varorna skett ska köparen
eller av köparen anvisad mottagare undersöka varan
i enlighet med god affärssed. Fel som märkts eller
borde ha märkts vid denna undersökning ska
reklameras inom en vecka därefter och – i
förekommande fall – innan varan bearbetats.

5.2

Fel som inte märkts eller borde ha märkts vid
köparens undersökning enligt 5.1, ska reklameras
inom skälig tid efter det att felet märkts, borde ha
märkts eller annars kommit till köparens kännedom
genom reklamation från annan.

5.3

Under alla omständigheter förlorar köparen rätten
att åberopa fel om inte reklamation gjorts inom en
månad efter det att varorna mottagits.

5.4

Om köparen inte reklamerar inom ovan angivna
tidsfrister förlorar köparen rätten att göra anspråk
gällande på grund av felet.

1.2

2.

Leverans

2.1

Om inget annat särskilt avtalats sker leverans ”Ex
Works” enligt vid avtalets ingående gällande
INCOTERMS.

2.2

Om tidpunkt för leverans inte särskilt avtalats ska
varorna levereras inom skälig tid.

2.3

Finner part att han inte kan leverera eller motta
varorna på avtalad dag, eller framstår försening från
partens sida som sannolik, ska parten utan uppskov
meddela motparten detta och därvid ange orsaken
till förseningen samt tidpunkt då leverans eller
mottagande beräknas kunna ske.

2.4

Underlåter säljaren att fullgöra de skyldigheter som
framgår av 2.3, ska säljaren ersätta köparen för de
merutgifter köparen orsakas till följd av att
meddelande inte lämnats i tid.

2.5

Underlåter köparen att motta varorna på avtalad
dag, är han ändå skyldig att erlägga betalning som
om produkten levererats. Ombesörjer säljaren
lagring av varorna sker det på köparens risk och
bekostnad.

6.

Returer

6.1

Prover krediteras ej. Returnerade varor ska vara
packade i originalförpackning och ej vara använda
eller bearbetade.

3.

Säljarens ansvar vid fel eller dröjsmål

6.2

För andra varor än prover som inte är behäftade
med fel föreligger ingen returrätt.

3.1

Vid felaktig vara har Köparen enbart rätt till
prisavdrag om omleverans eller avhjälpande inte
sker inom skälig tid från reklamation. En månad ska
alltid anses vara skälig tid enligt denna punkt.

7.

Betalning

7.1

Om inte annat särskilt avtalats ska betalning ske mot
faktura med 30 dagars betalningsfrist från
fakturadatum.

7.2

Sker betalning inte i rätt tid har säljaren rätt till
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

8.

Köparens ansvar

8.1

Köparen ansvarar för insända logotyper, firmanamn,
bilder eller liknande för applicering på köparens
beställda varor (”Original”). Säljaren har inte någon
skyldighet att granska eller kontrollera av köparen
insända Original. Om Original sänds in digitalt
ansvarar köparen även för eventuell förvanskning av
originalen.

8.2

Köparen ska hålla säljaren skadelös för all skada som
säljaren orsakas till följd av att insända Original gör
intrång i tredje mans rätt.

3.2
3.3
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Om någon del i dessa leveransbestämmelser står i
strid med av parterna individuellt framförhandlade
villkor ska sådant villkor äga företräde i det
avseendet. I övrigt ska dessa leveransbestämmelser
gälla utan begränsning.

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är
begränsad till högst 10 % av köpesumman.
Säljaren är inte ersättningsskyldig för den skada
köparen lider på grund av fel i vara om felet beror på
ett hinder utanför säljarens kontroll, som han inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet
och vars följder han inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit.

3.4

Säljaren är inte ersättningsskyldig för skada köparen
lider på grund säljarens dröjsmål om sådant hinder
att leverera varan i rätt tid som avses i 3.3 har
förelegat.

3.5

Ersättning för indirekt förlust eller för förlust som
köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda
varan utgår endast om skadan visas ha sin grund i
grov vårdslöshet på säljarens sida.

9.

Force majeure

9.1

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att
fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet av det
slag som anges nedan (“befriande omständighet”)
och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar
eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande
omständighet ska anses bl. a. myndighets åtgärd
eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad
lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad,
brand, översvämning eller olyckshändelse av större
omfattning.

9.2

Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna
ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra parten
därom. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från
påföljd har part rätt att säga upp avtalet till
omedelbart upphörande om fullgörandet av viss
förpliktelse försenas med mer än två (2) månader.

10.

Tvist

10.1

Svensk rätt ska äga tillämpning vid tvist mellan
parterna.

10.2

Behörig domstol är allmän domstol i säljarens
hemvist.
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