Allmänna leveransvillkor för Siegwerk Scandinavia AB
1. Tillämplighet
1.1 Om inte annat skriftligen avtalats, skall dessa allmänna
leveransbestämmelser tillämpas på alla leveranser och prestationer
utförda av Siegwerk Scandinavia AB (”Siegwerk”). Allmänna
leveransbestämmelser hos mottagaren avseende varorna/
tjänsterna (”Köparen”) som avviker från dessa allmänna
leveransvillkor är inte bindande för Siegwerk, även om Siegwerk
inte uttryckligen motsatt sig dem eller om Köparen vidhåller att köp
endast skall ske på dennes villkor. Detta skall också gälla om
Siegwerk har levererat varorna, tillhandahållit tjänster eller
mottagit betalning utan invändning. Som en förebyggande åtgärd
motsätter sig härmed Siegwerk mot eventuellt avvikande villkor hos
Köparen.
1.2 Dessa allmänna leveransvillkor förändrar eventuellt ingångna
ramavtal som ingåtts mellan parterna. Om parterna medvetet
väljer att avvika från dessa allmänna leveransvillkor, skall dessa
allmänna leveransvillkor gälla som en komplement till de avvikande
villkoren.
2. Slutande av avtalet
Siegwerks offerter förutsätter en bekräftelse. Ett avtal har endast
slutits genom skriftlig orderbekräftelse eller då Siegwerk verkställer
en beställning.
3. Priser
Siegwerks offererade priser är alltid Ex Works. Lagstadgad
mervärdesskatt på dagen för fakturering tillkommer på fakturerat
belopp.
4. Leveranser, leveransdatum och försening av leveranser
4.1 Delleveranser och delprestationer är tillåtna i skälig omfattning.
4.2 I händelse av att Siegwerk överskrider ett överenskommet
leveransdatum eller fullgörandedatum eller om Siegwerk inte
uppfyller en annan skyldighet enligt avtalet i tid, är Köparen skyldig
att ge skäligt anstånd.
4.3 Skulle leveransen eller fullgörandet inte genomföras under
anståndsperioden och skulle Köparen av detta skäl vilja utnyttja sin
rätt att häva avtalet eller kräva skadestånd istället för
leverans/fullgörande, är Köparen skyldig att informera Siegwerk om
detta på förhand varvid ytterligare skäligt anstånd skall beviljas och
en uttrycklig begäran om leverans eller fullgörande skall framföras.
4.4 Om kontrollen av exportlagar och förordningar leder till en senare
leverans av upp till två (2) arbetsdagar, skall den inte anses vara
leveransförsening.
5. Plats för fullgörande/leverans, övergång av faran
Platsen för fullgörande/leverans såväl som övergången av faran
skall bestämmas i överensstämmelse med den Internationella
handelskammarens Incoterms (Incoterms 2010). Har ingen
individuell överenskommelse avtalats ska leverans ske ”ex works”.
6. Äganderättsförbehåll
Äganderätten till det levererade godset skall kvarstå hos Siegwerk
till dess full betalning erlagts för de varor Siegwerk levererat.
7. Force Majeure
I fall av force majeure eller andra oförutsebara omständigheter som
hindrar eller gör det omöjligt för Siegwerk att leverera, uppskjuts
skyldigheterna enligt detta avtal tills vidare. I detta fall framskjuts
även de överenskomna leveransdatumen i motsvarande mån, tills
dess att den händelse som utgör force majeure eller annan
oförutsebar omständighet har upphört. Fall av force majeure är
särskilt: Brist på energi eller råmaterial, strejker hos part eller tredje
man, lock-outs, offentliga direktiv eller föreskrifter, utebliven
leverans från tredje man, verksamhetsstörningar och andra
omständigheter som inte ligger inom någon av parternas ansvar.
Den andra parten skall omedelbart meddelas om en force majeure
händelse.
8. Fakturering och betalning
8.1 Köparen är skyldig att betala köpeskillingen inom 30 dagar efter
mottagandet av varorna eller faktura, beroende på vilket som
inträffar senare.

8.2
8.3

Köparen har rätt att kvitta sina skulder endast mot obestridda eller
bindande fastställda fordringar.
Om Köparen är i dröjsmål med betalning förfaller samtliga Köparens
skulder till betalning omedelbart, oaktat sådana skulders
förfallotid.

9. Ansvar för fel
9.1 Köparen är skyldig att undersöka de levererade varorna omedelbart
efter mottagande, om möjligt med hjälp av stickprov; och att
underrätta Siegwerk om uppenbara fel omedelbart efter det att
varorna mottagits eller dolda fel omedelbart efter att de upptäckts.
Alla anmärkningar, och då särskilt reklamation om fel, måste
meddelas Siegwerk skriftligen. Om Köparen inte avger sitt krav och
reklamation i tid eller om det inte avges skriftligen (obefogat), är
Siegwerks leverans eller utförande att anse som felfri i förhållande
till den sena eller obefogade anmärkningen och/eller den sena eller
obefogade reklamationen om fel. Om Köparen godtar varorna eller
leveransen med vetskap om att ett fel föreligger, har han rätt att
åberopa felet endast om Köparen uttryckligen och skriftligen
förbehållit sig denna rätt.
9.2 Om de levererade varorna eller utförandet är felaktigt, har
Siegwerk rätt, att efter eget val, ersätta eller reparera varorna.
Köparen måste ge Siegwerk möjlighet att genomföra detta inom
skälig tid. Om ersättandet eller reparationen misslyckas har
Köparen rätt att häva avtalet eller göra avdrag på köpteskillingen.
Om värdet eller användbarheten på varan inte är väsentligen
nedsatt, har Köparen endast rätt till nedsättning av köpeskillingen.
9.3 Vidare har Köparen rätt att i enlighet med gällande lagstiftning
begära skadestånd och ersättning för kostnader som är nödvändiga
för att reparera och/eller ersätta felaktig produkt. Därvid gäller
även bestämmelserna i punkterna 9.6 och 9.7 nedan för
skadeståndskrav och kompensation för kostnader.
9.4 Siegwerk garanterar att varorna är felfria under en period av tolv
månader efter det att varorna levererats till Köparen. Alla
underrättelser om fel måste ha meddelats Siegwerk skriftligen inom
garantitiden, oavsett om det är ett uppenbart eller dolt fel. När
garantitiden har löpt ut ansvarar Siegwerk inte längre för fel i de
levererade varorna. Detta gäller även för skadeståndsanspråk och
kompensation för kostnader.
9.5 Siegwerk skall ansvara för ett avsett användande eller en särskild
lämplighet endast om detta uttryckligen har överenskommits
mellan parterna. Följaktligen ligger risken förknippad med
produkternas användning hos Köparen.
9.6 Skadeståndsanspråk eller kompensation för kostnader som
Köparen kan framställa gentemot Siegwerk, deras rättsliga ombud,
anställda och agenter, oaktat dess rättsliga grund, är gällande
endast under förutsättning att Siegwerk, deras rättsliga ombud,
anställda och agenter, har agerat uppsåtligen eller genom grov
förstummelse eller om den överträdda bestämmelsen är av
väsentlig betydelse för avtalets ändamål. Siegwerks ansvar för
vårdslösa överträdelser av väsentliga skyldigheter i avtalet är
begränsat till förutsebara skador som är typiska för denna typ av
avtal och som uppgår till maximalt € 1 miljon.
9.7 Undantag eller begränsning av ansvar gäller inte då Siegwerk
ansvarar för personskador eller skador på privat egendom enligt
produktansvarslagen eller enligt andra tvingande bestämmelser.
9.8 Köparens rätt att kräva avhjälpande av fel, skadestånd eller
ersättning för kostnader preskriberas enligt lag om inte annat
uttryckligen anges i dessa allmänna leveransvillkor.
10. Extraordinär uppsägning
Utan hinder att utnyttja lagstadgad eller överenskommen rättighet
att säga upp eller häva avtalet, har Siegwerk rätt att säga upp eller
häva avtalet utan varsel, om köparen har till väsentlig del överträtt
avtalet, eller om den finansiella situationen för köparen försämras
avsevärt, eller om ett förbud på export finns mot köparen eller det
land där köparen finns, eller om oförutsebara händelser som inte
orsakats av Siegwerk ändrar grunden för kontraktet avsevärt.
11. Sekretess
11.1 Köparen förpliktas att betrakta all information, kunskap och
material, t.ex. teknisk och annan data, uppmätta värden, tekniker,
affärserfarenheter, affärshemligheter, know-how, samman-
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ställningar och annan dokumentation (”Information”) som
tillhandahålls av Siegwerk eller avslöjas på annat sätt genom
Siegwerk eller ett annat bolag i Siegwerkkoncernen och att inte
avslöja sådan Information för tredje man, utan endast använda det
i syfte att verkställa respektive kontrakt. Köparen förpliktigas att på
Siegwerks begäran återlämna all Information i fysisk form såsom
dokument, varuprover, exemplar eller liknande utan obefogad
fördröjning och utan att behålla några kopior eller anteckningar.
Siegwerk äger alla immateriella rättigheter till den Information som
nämns i paragraf 11.1.
11.2 Köparen kan referera till affärsförhållandet mellan Siegwerk och
Köparen i dennes information och reklammaterial endast med ett
skriftligt och uttryckligt medgivande från Siegwerks.
12. Övrigt
12.1 Köparen kan endast överlåta rättigheter som härrör från detta avtal
till tredje man med Siegwerks föregående skriftliga godkännande.
12.2 Köparen ansvarar för att import, transport, lagerhållning och
användning av varorna sker i enlighet med gällande lag och
föreskrifter.
12.3 Skulle någon av dessa bestämmelser vara helt eller delvis ogilltig
skall detta inte ha någon inverkan på övriga villkor.
12.4 Modifieringar, ändringar och/eller hävning av avtalet eller dessa
allmänna leveransvillkor skall göras skriftligen.
13. Domstolsort och tillämplig lag
13.1 Alla juridiska mellanhavanden mellan parterna skall, med undantag
av Förenta nationernas konvention angående avtal om
internationella köp av varor (CISG), regleras av svensk lag.
13.2 Talan med anledning av detta avtal skall väckas där Siegwerk har
sitt registrerade säte.
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