GENERELLA VILLKOR GÄLLANDE FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS
1. Priser

Om ingen annan överenskommelse finns så ska de noterade priserna inkludera frakt och transportförpackning. Inköps- och mervärdesskatter ska ej
inkluderas i det noterade priset. Det noterade priset kan varieras av försäljaren för att inkludera kostnader för råmaterial och andra kasserbara enheter,
inklusive löneökningar, tillverkningskostnader och omkostnader, kostnadsökningar som orsakas av omsättningsskatter, tullavgifter, punktskatter
samt förändringar av utländska växelkurser. Säljaren har rätt till ökade och reducerade leveranser med upp till 20 % av den mängd som beställts för
alla produktionskörningar. När det gäller köp i relation till mängd (mängder under 50 000 enheter) och i fall gällande specialutgåvor med
tryckförändringar inom utgåvan och för köp i relation till vikt (för vikter under 500 kg) så sträcker sig de nämnda rättigheterna upp till 30 % av den
mängd som beställts. Leverans förekommer med full fakturering av det försedda antalet.

2. Betalningsvillkor

Enligt orderbekräftelse Om leverans inte sker inom en sådan tid så ska säljaren ha rätt till att kräva ränta på fakturapriset med en minsta ränta på 2 %
per månad som vite för varje månad eller del av en månad fram tills att betalningen gjorts till fullo.

3. Leverans

När varorna levererats ska de förvaras vid en lämplig temperatur och luftfuktighet och ska inspekteras snarast. Inga varor får skickas tillbaka om
säljaren inte i förväg gett sin tillåtelse till detta. Om brister eller försummelse från köparens sida medför att beställningen inte kan levereras inom den
sagda tiden då köpet gjordes eller inom den normala leveransperioden för själva arbetet så har säljaren rätt till skälig ersättning för de ökade
kostnaderna och förlusterna som detta medfört.
4. Leverans med
delbetalningar

Om säljaren och köparen måste komma överens om leverans av en order med delbetalning och köparen av någon anledning misslyckas med sin del av
detta i enlighet med det överenskomna schemat så har säljaren rätt att tillverka varorna och fakturera i enlighet med det överenskomna schemat.
Säljaren skall inte förvara varorna längre än 3 månader på köparens risk och köparen ska hållas ansvarig för alla förvarings- och fraktkostnader som
säljaren drabbats av. Det totala antalet varor ska levereras i samtliga fall av säljaren och tas emot av köparen inom 6 månader efter leverans av den
första delmängden som beställts.

5. Förändrad order
och extra arbete

Alla de kostnader som uppstått som ett resultat av en förändring av beställningen skall betalas av köparen. Säljaren kan komma att öka det noterade priset
om det uppstår extraarbete som orsakats av ofullständiga dataspecifikationer eller p.g.a förändringar och rättelser som gjorts på köparens begäran.

6. Mindre
variationer

Mindre variationer gällande material och mindre feltryck utgör ej defekter hos de levererade varorna. Om mindre än 2 % av de varor som levererats i
en och samma leverans anses vara otjänliga p.g.a. defekter gällande skärning, extern eller liknande skada så ska inga ersättningskrav göras av köparen.
Om vakuumförpackningen måste kasseras under packningsprocessen så kommer ingen kompensation att ges till köparen om de kasserade
förpackningarna inte överstiger 5 % av den mängd som levererats i de fall då paketen väger 1 kg eller mer eller 3 % av den mängd som levereras i fall
med mindre paket. Säljaren skall ha rätt att reservera sig mot köparen gällande reservationer rörande toleranser som gjorts av säljarens
underleverantör.
7. Defekter

Defekter och brister gällande bevis, provark, provpaketeringar och andra prover som godkänts av köparen kommer inte att vara säljarens ansvar.
Samma gäller för alla defekter och brister i en leverans som utförts i enlighet med prover eller specifikationer som godkänts av köparen. Den del av
säljarens ansvar som uppstår från defekter i levererade paket skall begränsas till skador på själva paketet och därmed inte täcka skador på varor i
paketet som tillhandahållits av säljaren eller några andra direkta eller indirekta skador där köparen eller tredje part (i relation till förvaring eller
användning av de levererade paketen eller de inkluderade varorna) drabbas oberoende av sättet som sådana skador uppstått på.
Köparen ska inte ha rätt till att upphäva hela ordern p.g.a. brister eller defekter hos en delleverans.
8. Klagomål

Klagomål gällande levererade varor ska ställas till säljaren skriftligen.

9. Leveransförseni
ng

Krig, eld, force majeure, uppror eller upplopp, regeringshandlingar eller andra omständigheter som står utanför säljarens kontroll ska utgöra grund för
förlängning av leveransperioden. Om omständigheterna är sådana att det är omöjligt att leverera varorna eller ifall det tar alldeles för lång tid så ska
säljaren kunna välja att fråntas sina kontraktsskyldigheter. Säljaren skall inte hållas skadeståndsskyldig för en leverans som försenas eller inte kan
göras p.g.a. några av dessa ovanstående omständigheter.

10. Copyright och
titel

Förslag, sketcher, designs, ritningar och andra upphandlingsdokument kommer kvarstå som säljarens egendom och i avsaknad av en relaterad
specialöverenskommelse kan dessa ej används av köparen eller ges av köparen till någon tredje part. Även om säljaren debiterar köparen för kostnader
gällande litografiska verk, block, utskriftsplåtar, skärnings- och formningsutrustning eller likartat så innebär inte detta att köparen skall ha rätt till sådant
material och det ska fortsätta vara säljarens egendom.

11. Juridiskt
Ansvar

Köparen ska vara ansvarig för att se till att säljaren har full juridisk rättighet att duplicera eller reproducera (antingen med
utskrifter eller någon annan process) det material som köparen har tillhandahållit för att ordern ska kunna utföras. Köparen ska hålla säljare skadeslös
gällande skadestånd som uppstår från duplicering och reproducering av material från köparen och ska säkerställa att design på paketering inte
överträder andras rättigheter.

12. Varumärke

13. Variationer
och villkor
14. Tvister

Säljaren ska ha rätt att märka varorna med sitt varumärke eller annat identifierande märke, och med eventuella beteckningar relaterade till
copyright eller liknande rättigheter.
Säljaren ska inte vara skyldig att utföra några ändringar, variationer eller korrigeringar gällande en order om den inte i skrift gått med på att utföra
sådana ändringar, variationer eller korrigeringar.
Alla tvister och skillnader som uppstår från tolkningen eller tillämpningen av ett kontrakt som dessa villkor gäller för ska (om ingen annan
överenskommelse mellan köparen och säljaren föreligger) hänvisas till det svenska institutet för teknisk och industriell skiljedom för uppgörelse i
enlighet med institutets regleringar. Säljaren kan dock hänvisa krav som uppstår p.g.a. ej utförda betalningar till domstol.

