ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR
1 – ALLMÄNT
1.1 Vid tolkning av dessa villkor betyder "Bolaget" STENI AS. "Kunden"
betyder den som mottager anbud, orderbekräftelse eller varor från Bolaget,
eller på annat sätt är i kontakt med Bolaget i samband med möjligt eller
genomfört köp/varuleverans från Bolaget.
1.2 I tillägg till de allmäna sälj- och leveransbestämmelserna gäller ABM 07
«Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet»
vid försäljning i Sverige. I motstridande, motsägelsefulla eller andra
avvikelser gäller ABM 07 framför bolagets Allmäna Sälj och Leveransvillkor.
När det gäller punkter i ABM 07 som inleds med "om inget annat avtalats"
eller liknande (se ABM 07, punkt 1), kommer bolagets Sälj & Leveransvillkor
gälla före ABM 07, såvida det inte föreligger ett konkret avtal mellan
parterna med referens till de angivna punkterna.
2 – ORDER OCH SPECIFIKATION
2.1 Alla beställningar gäller först när de skriftligen bekräftats av Bolaget
och skriftligen accepterats av kunden. Specifikationer i kataloger,
broschyrer, prislistor etc. samt muntliga upplysningar om varans mått,
vikt och speciella egenskaper i övrigt är endast bindande för Bolaget i det
fall specifikationerna uttryckligen är angivna i orderbekräftelsen. Eventuell
hjälp i form av teknisk rådgivning och beräkningar av materialåtgång är
endast en servicefunktion och kan inte ligga till grund för krav mot Bolaget.
Varuprover är exempel på materialets genomsnittliga egenskaper. Bolaget
reserverar sig för eventuella färgskillnader mellan prov och slutligen
levererade varor och mindre färgskillnader mellan olika produktionsserier.
2.2 Överenskommelser om ändringar av det slutgiltiga avtalet ska anses
vara bindande först när de skriftligen bekräftats av Bolaget och skriftligen
accepterats av kunden. Överenskommelser om annullering av det slutgiltiga
avtalet är inte bindande förrän de skriftligen bekräftats av Bolaget.
Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga leveranstiden i samband med
förändringar av ordervolym, dimensioner, bearbetningsgrad eller liknande.
2.3 Kostnader som tillkommer och/eller förlorad förtjänst i samband
med annullering, eller merkostnader i samband med ändrad beställning
debiteras Kunden.
3 – PRISER
3.1 Priserna är, om inte annat uttryckligen anges, exkl. moms, levererat
EXW N-3277 Steinsholt, INCOTERMS 2010, exklusive pall/emballage.
3.2 Priserna omfattar inte skatt, tull eller avgifter av något slag, såvida
detta inte uttryckligen är angivet i orderbekräftelsen.
3.3 Priserna är baserade på de interna och externa förhållanden som gäller
vid tidpunkten för orderbekräftelsen. Bolaget förbehåller sig rätten att
justera varans pris i enlighet med eventuella kostnadsförändringar som
uppkommer från det att offert ges till dess att en skriftlig orderbekräftelse
föreligger.

4.2 Den angivna leveranstiden förutsätter att det vid tidpunkten för
orderbekräftelsen råder full enighet mellan Bolaget om Kunden om alla
detaljer i uppdraget.
4.3 Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar på grund av hinder
utanför Bolagets kontroll och som Bolaget inte rimligen kan förväntas
ha tagit hänsyn till under avtalstiden eller övervinna följderna av (force
majeure). Till force majeure räknas oförutsedda händelser, såsom
krig, sabotage, strejker, lockout, förändringar i lagar och förordningar,
råvarubrist, översvämning, storm, brand och andra naturkatastrofer. Till
force majeure räknas även transportproblem som ligger utanför Bolagets
kontroll.
4.4 Leverans har skett när varorna avlämnats på avtalad leveransadress,
ref. NS 8409 punkt 4.3. Skulle kunden inte ta emot den beställda varan äger
bolaget rätt att annullera avtalet eller fordra omgående betalning trots att
varan inte mottagits. I sådana fall kan varan lagras på
kundens egen risk och kostnad. Samma rättigheter gäller om kunden inte
avropar eller specificerar på sätt som anges i orderbekräftelse
eller annat avtal.
5 – RETUR
5.1 Varor mottas inte i retur, såvida inte detta särskilt avtalats.
Specialbeställda varor tas inte i retur (till exempel skräddarsydda
format och förborrade skivor eller element).
5.2 Retur av engångspallar krediteras inte, såvida detta inte särskilt
avtalats.
6 – BETALNINGSVILLKOR
6.1 Betalningsvillkoren är 28 kalenderdagar efter att kunden har
mottagit fakturan, ref. NS 8409 punkt 8.4.
6.2 Belopp som är förfallna till betalning får inte innehållas. Förfallna
belopp får heller inte kvittas, såvida inte detta uttryckligen skriftligen
avtalats.
6.3 Kunden ska på begäran tillhandahålla tillfredsställande
garantier före leverans av varorna. Om kunden inte skulle uppfylla
de överenskomna betalningsvillkoren, blir insolvent, eller om
kreditvärdigheten ej ser ut att bestå har bolaget rätt att förklara alla
utestående fordringar förfallna och kräva omgående betalning. Detta
gäller oavsett vilka betalningsvillkor som tidigare överenskommits.
Bolaget har vidare rätt att ändra villkoren för alla tidigare bekräftade
uppdrag som ännu inte har levererats. Bolaget har krav på full
ersättning för förluster/kostnader på grund av att varorna inte kan
omsättas till annan, eventuellt till reducerat pris.
6.4 Den av bolaget sålda varan förblir bolagets egendom tills den är fullt
betald (ref. Pantlagen paragraf 3-14, 3-22).
7 – TOLERANSER

4 – LEVERANS
4.1 Leveranstiden framgår av orderbekräftelsen. Leveransdatum meddelas
kunden efter att orderbekräftelsen har accepterats. Vid försenad leverans
gäller bestämmelsen i NS 8409 punkt 10.1. Kunden har inte rätt att kräva
vite på grund av försening.

7.1 Bolagets standardtoleranser för mått och dimensioner ska gälla om
ej annat avtalats

8 - RITNINGAR, M.M.

12 – GARANTIER

8.1 Alla egenproducerade ritningar, kostnadskalkyler etc. är bolagets
egendom och får inte användas i strid med bolagets intressen.

12.1 Se bolagets garantivillkor.
13 - RÄTTSORDNING OCH FORUM

9 - PATENT- OCH MÖNSTERSKYDD
9.1 Alla immateriella rättigheter avseende de produkter som omfattas
av detta avtal tillhör bolaget. Kunden ansvarar för att användningen av
produkterna inte strider mot rättigheter eller immateriella rättigheter
som tillhör tredje part. Bolaget skall hållas skadeslöst om tvist eller
utgifter uppstår i samband med ovan nämnda skydd. Ovannämnda
gäller oavsett om tvisten uppstått till följd av materialets beskaffenhet,
vidarebearbetning eller användning.

Detta avtal ska följa norsk rätt. Eventuell tvist med anledning av detta
avtal ska avgöras av domstol inom norskt jurisdiktionsområde enligt
norsk lag.
OBS: Den senaste versionen av företagets försäljnings- och
leveransvillkor, montageanvisningar och annan produktdokumentation
hittar du på vår hemsida!
Berganmoen 2017-02-01

10 - MOTTAGNINGSKONTROLL OCH REKLAMATIONER
10.1 Kunden är skyldig att efter mottagandet kontrollera den levererade
varan. Eventuella reklamationer ska göras enligt bestämmelserna i NS
8409 punkt 12.
10.2 Om varan förändrats, bearbetats eller använts för andra ändamål
än vad som framgår av produktbeskrivningen är bolaget befriat från
ersättningsansvar. Detsamma gäller om varan inte behandlats med
tillbörlig aktsamhet under transport.
10.3 Vid en berättigad reklamation har bolaget rätt att välja mellan
att avhjälpa felet eller att ersätta varan med en felfri vara. Bolagets
ersättningsansvar är i samtliga fall begränsat till varans fakturavärde.
Bolaget har således inget ansvar för direkta eller indirekta kostnader
eller förlorad förtjänst hos kunden eller tredje part.
10.4 Kunden ska bidra till att leverans av ersättningsvara kan
genomföras så snabbt som möjligt och senast inom 6 månader efter
godkänd reklamation.
I annat fall kan Bolaget inte ställas till ansvar.
11 – PRODUKTANSVAR
11.1 Bolagets ansvar är begränsat till skador som bevisligen orsakats
av den levererade produkten.
11.2 Bolaget har inget ansvar för skador som uppkommit på grund av
felaktig eller olämplig användning av produkten.
Det samma gäller om produkten används på underlag eller utsätts
för påfrestningar som den inte är avsedd för. Bolaget har heller inget
ansvar för skador som uppkommit på grund av bristande eller icke
ändamålsenlig förvaring.
11.3 Bolagets ersättningsansvar för materiella skador är begränsat
till 1 MNOK för varje skadeärende, såvida inte annat avtalats. Bolagets
ansvar omfattar under inga omständigheter rörelseförluster, förlorad
förtjänst eller liknande indirekta förluster.
11.4 Om tredje part framställer krav mot en av parterna om
ersättningsansvar avseende produktansvar ska avtalsparterna meddela
varandra om detta.
11.5 I övrigt gäller bestämmelserna i NS 8409 punkt 11.
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TILLÄGGSINFORMATION
1. Orderbekräftelse: Produkten levereras enligt specifikationen
på orderbekräftelsen från STENI AS. Det är kundens ansvar att
kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.
Orderbekräftelsen skickas endast till kunden, såvida inte annat
överenskommits. Det är kundens ansvar att vidarebefordra
orderbekräftelsen till eventuell egen kund.
2. Ändring av beställning: Ändringar av specifikationer medför ändringar
av pris och leveranstid. Vänligen kontakta vår orderavdelning snarast
möjligt för information om beställningen kan ändras.
3. Kompletterande beställning: Vid komplettering av produkter: Hänvisa
till det ursprungliga ordernumret om samma färg som i en tidigare
beställning önskas.
4. Transportförsäkring: Om STENI AS ombesörjer frakten tillkommer en
transportförsäkringsavgift motsvarande 0,2 % av fakturabeloppet.
5. Skivorna stämplas på baksidan såvida inte annat har avtalats.

