Allmänna leveransvillkor

2. LEVERANSVILLKOR

6.2 Betalar Köparen inte i rätt tid har Boxon rätt till
dröjsmålsränta från förfallodagen motsvarande vid var tid
gällande referensränta med tillägg av två (2) procentenheter
per månad.
6.3 Om Köparen är i dröjsmål med betalning har Boxon
rätt att genom skriftligt meddelande till Köparen häva dels
det Leveransavtal till vilket den försenade betalningen
hänför sig, dels annat avtal mellan Boxon och Köparen
avseende försäljning av Boxons produkter där leverans
ännu inte har skett. Häver Boxon avtal i enlighet med denna
punkt har Boxon, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning
för den skada Boxon lider till följd av hävningen av Leveransavtalet eller annat avtal.

2.1 Om inte annat avtalats skall leverans av Produkterna
ske [Ex Works] (”INCOTERMS”).

7. ANSVAR FÖR FEL

1. INLEDNING

1.1 Dessa allmänna villkor skall tillämpas på alla avtal
mellan [Boxon Bulk Nordics AB] (”Boxon”) och annan part
(”Köparen”) när parterna skriftligen eller på annat sätt
avtalat därom. Avvikelser från parternas avtal eller dessa
allmänna villkor skall för att vara bindande ske skriftligen
och undertecknas av båda parter.
1.2 De produkter som Boxon säljer till Köparen enligt parternas avtal benämns nedan för (”Produkt/er/na”). Med
”Leveransavtal/et” avses nedan en av Boxon bekräftad
beställning av Produkt från Köparen.

3. LEVERANSTID

3.1 Leverans skall ske vid den tid eller inom den tidsrymd
som följer av parternas avtal. Om leveranstid inte avtalats
skall Produkt avlämnas inom skälig tid från ingående av
Leveransavtalet.
4. LEVERANSFÖRSENING

4.1 Finner Boxon att avtalad leveranstid inte kan hållas eller
framstår dröjsmål på Boxons sida såsom sannolikt, skall
Boxon utan uppskov skriftligen meddela Köparen detta och
därvid ange orsaken till dröjsmålet samt, såvitt möjligt, den
tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.
4.2 Om Boxon inte levererar Produkt inom avtalad
leveranstid och detta beror på orsak hänförlig till Boxon har
Köparen, om Boxons försening är av väsentlig betydelse för
Köparen, rätt att skriftligen ge Boxon en slutlig skälig frist för
leverans, vilken skall vara minst sju (7) dagar. Om leverans
inte sker inom denna frist har Köparen rätt att genom
skriftligt meddelande till Boxon häva det Leveransavtal till
vilket de försenade Produkterna hänför sig. Om Köparen
häver Leveransavtalet har Köparen rätt till ersättning för
den skada Köparen lidit till följd av leveransförseningen,
dock högst med ett belopp motsvarande köpeskillingen
för de försenade Produkterna. Endast om Köparen häver
Leveransavtalet är Köparen berättigad till skadestånd till
följd av Boxons leveransförsening.
4.3 Finner Köparen att Köparen inte kommer att kunna ta
emot Produkterna på fastställd dag eller framstår dröjsmål på
Köparens sida såsom sannolikt skall Köparen utan uppskov
skriftligen meddela Boxon detta och därvid ange orsaken till
dröjsmålet samt såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet
beräknas kunna ske. Köparen är oaktat detta skyldig att
erlägga betalning för Produkterna. Boxon skall ombesörja
lagring av Produkterna på Köparens risk och bekostnad.
Boxon har rätt att skriftligen uppmana Köparen att inom
en slutlig skälig frist ta emot Produkterna. Om Köparen
underlåter att ta emot Produkterna inom sådan frist, har
Boxon rätt att genom skriftlig meddelande till Köparen häva
Leveransavtalet såvitt avser de Produkter som Köparen inte
tagit emot och av Köparen erhålla ersättning för skada som
Köparens underlåtenhet åsamkat Boxon.
4.4 Denna punkt 4 utgör en exklusiv reglering av Boxons
ansvar för dröjsmål och Köparen må därför inte göra
gällande andra sanktioner till följd av dröjsmål än vad som
följer av dessa allmänna leveransvillkor.
5. PRIS

5.1 Om inte annat avtalats följer priset för Produkterna
av Boxons vid var tid gällande prislista vid tidpunkten för
ingåendet av Leveransavtalet.
6. BETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

6.1 Köparen skall erlägga betalning senast 30 dagar efter
faktura datum om inget annat avtalats.

7.1 Är Produkt felaktig och beror det inte på Köparen eller
något förhållande på Köparens sida, är Boxon skyldigt att
inom en med hänsyn till omständigheterna skälig tid i sitt val
kostnadsfritt återta, ersätta, reparera eller omarbeta den
felaktiga Produkten, förutsatt att Köparen inom fjorton (14)
dagar från det att Köparen upptäckt eller bort upptäcka
felet skriftligen reklamerar detta till Boxon. Om det finns
anledning anta att felet kan medföra risk för skada skall
reklamation emellertid ske genast.
7.2 Boxons ansvar omfattar endast fel som visar sig inom
sex (6) månader från den dag Produkten levererades.
7.3 Varje transport i samband med reparation, återtagning,
ersättning eller omarbetning skall ske på Boxons risk och
bekostnad. Köparen skall följa Boxons instruktioner om hur
transporten skall utföras.
7.4 Köparen skall bära de merkostnader för avhjälpande av
fel som Boxon orsakas av att Produkt befinner sig på annan
plats än den i Leveransavtalet avtalade leveransorten.
7.5 Uppfyller inte Boxon sina förpliktelser enligt punkt
7.1 har Köparen rätt att ge honom en slutlig skälig frist
för detta som skall vara minst sju (7) dagar. Uppfyller inte
Boxon sina förpliktelser inom fristen har Köparen rätt att
skriftligen häva det Leveransavtal till vilket de felaktiga
Produkterna hänför sig.
7.6 Boxons ansvar omfattar endast fel som uppstår vid
riktig användning av Produkterna. Ansvaret omfattar
exempelvis inte fel som beror på av Köparen tillhandahållet
material eller på av Köparen föreskriven eller specificerad
konstruktion, fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller
oriktig montering från Köparens sida, ändringar av Produkt
utan Boxons skriftliga medgivande, av Köparen oriktigt
utförda reparationer av Produkt eller fel som beror på
att Produkten använts på annat sätt än för sitt avsedda
ändamål. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning
eller försämring.
7.7 Häver Köparen Leveransavtal i enlighet med punkt 7.5
har Köparen rätt till skadestånd upp till ett belopp motsvarande köpeskillingen för de felaktiga Produkterna.
7.8 Denna punkt 7 utgör en exklusiv reglering av Boxons
ansvar för felaktiga Produkter och Köparen må inte göra
gällande andra sanktioner till följd av felaktiga Produkter än
vad som följer av dessa allmänna leveransvillkor.
8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Boxons ansvar enligt parternas avtal av vad slag det vara
må omfattar inte indirekt förlust som åsamkas Köparen.
Denna ansvarsbegränsning omfattar, men är ej begränsat
till, produktionsbortfall, utebliven vinst, kapitalförlust och
andra indirekta förluster. Ansvarsbegränsningen gäller dock
inte om Boxon gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
8.2 Boxons ansvar enligt parternas avtal av vad slag det
vara må är vidare per kalenderår begränsat till 25 procent
av köpeskillingen för samtliga av Boxon till Köparen sålda
Produkter under det kalenderår som den omständighet
som ligger till grund för Boxons ansvar har inträffat.
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9. PRODUKTANSVAR

9.1 Boxons ansvarar för skador på person eller egendom
som orsakas av Produkt endast om Boxon gjort sig skyldig
till grov vårdslöshet. Köparen skall hålla Boxon skadeslös
om Boxon blir skyldig att utge ersättning till tredje man i
anledning av produktskada för vilken Boxon ansvarar.
9.2 Framställer tredje man krav mot Boxon eller Köparen
på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt
9, skall andra parten snarast underrättas härom.
9.3 Det åligger respektive part att teckna och vidmakthålla
en betryggande produktansvarsförsäkring.
10. FORCE MAJEURE

10.1 Part är befriad från påföljd från underlåtenhet att
fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund
i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande
Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt
försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom Befriande
Omständighet skall anses bland annat myndighets åtgärd
eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,
konfliktpåarbetsmarknaden,blockad,brand,översvämning
eller olyckshändelse av större omfattning.
10.2 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna i
punkt 10.1 ovan skall utan dröjsmål underrätta den andra
parten därom.
10.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd
har part rätt att säga upp Leveransavtal till omedelbart
upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse i sådant
Leveransavtal försenas med mer än 1 månad.
11. MEDDELANDE

11.1 Uppsägning eller andra meddelande skall ske genom
bud, rekommenderat brev eller e-post till behörig företrädare för part.
11.2 Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren till
handa
a) om avlämnat med bud: vid överlämnande;
b) om avsänt med rekommenderat brev: två (2) dagar efter
avlämnande för postbefordran;
c) om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande
behörigen bekräftats.
12. ÄNDRINGAR

12.1 Ändringar av och tillägg till parternas avtal, inklusive
ingånget Leveransavtal, skall för att vara bindande ske
skriftligen och undertecknas av båda parter.
13. TILLÄMPLIG LAG OCH SKILJEDOM

13.1 Svensk materiell lag skall äga tillämpning på
parternas avtal.
13.2 Tvist i anledning av parternas avtal skall slutligt avgöras
genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”).
Överstiger inte tvisteföremålets värde SEK femhundratusen
(500.000) skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas.
Överstiger tvisteföremålets värde SEK femhundratusen
(500.000), skall Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK femhundratusen
(500.000) och SEK tvåmiljoner (2.000.000) skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets
värde SEK tvåmiljoner (2.000.000) skall skiljenämnden bestå
av tre skiljemän.
Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i
påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens
yttrande över påkallelseskriften.
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