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ALLMÄNNA LEVERANS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR – NL09
SLÄPIS AB

1. Allmänt
Försäljning och leverans av våra produkter
sker enl. NL 09 där inget annat anges nedan.
Köparens eventuella allmänna villkor gäller
inte, även om vi inte särskilt motsätter oss
deras giltighet.
NL 09 och dessa allmänna villkor gäller
endast avseende försäljning till näringsidkare och inte gentemot konsument.
2. Avtal
Våra erbjudanden i webbshopen, prislistor
mm är inte bindande och utan förpliktelse
och utgör endast en inbjudan till köparen att
lämna ett anbud.
Genom att göra en beställning i webshopen
eller gentemot en av våra säljare, lämnar
köparen ett bindande anbud att förvärva
Produkten / Produkterna ifråga. Köparen är
bunden till sitt anbud fram till slutet av den
tredje bankdagen efter beställningen.
Först när vi skickar ett ordererkännande
uppstår ett bindande avtal. Avviker ordererkännandet genom tillägg, inskränkningar
eller förbehåll från köparens beställning /
anbud och vill köparen inte godta dessa
ändringar, ska han inom en vecka skriftligen meddela detta. I annat fall är avtalet
träffat i enlighet med vårt ordererkännande.
Alla överenskommelser, tillägg och ändringar av det träffade avtalet är bara giltiga
om vi bekräftat dem skriftligt.
3. Priser
Samtliga priser enligt våra prislistor anges
exklusive moms. Priserna i våra prislistor är
inte bindande, slutpriset anges på ordererkännandet.
För vissa produkter kan en valutaklausul
avtalas genom att Säljaren anger en växelkurs på ordererkännandet (ex. EUR 9,10).

För det fall växelkursen på faktureringsdagen avviker från den i valutaklausulen angivna växelkursen med en procent eller
mer, höjs resp. sänks priset motsvarande
skillnaden mellan den angivna växelkursen
och växelkursen på faktureringsdagen.
Kostnader för frakt och transportemballage
tillkommer. Det slutliga fraktpriset anges
först på fakturan.
4. Betalning
Fakturering sker i samband med leverans.
Om leveransen omfattar varor för ett sammanlagt fakturavärde under 200 kr exklusive moms, förbehåller sig säljaren att avvakta med fakturering tills betalningskravet
för samtliga leveranser till köparen överstiger 200 kr exklusive moms.
Betalningstid är 30 dagar utan avdrag, om
inte annat avtalats. Vid betalningsdröjsmål
tillkommer dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag.
5. Säkerhet
Säljaren har rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål
äger säljaren rätt att häva avtalet avseende
icke levererade Produkter.
6. Leveransklausul enl. INCOTERMS
Leverans sker EXW vårt lager enligt vid
varje tid gällande INCOTERMS, om inget
annat avtalats. I de fall vi ordnar transporten
till köparen säljs godset FCA vårt lager.
7. Leveranstid
Med ändring av NL 09 punkt 13-14 gäller
följande.
Inga leveranstider är bindande om inte köparen har särskilt angett att leverans måste
ske vid önskad tidpunkt, och säljaren har
skriftligen bekräftat den särskilda leverans-
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tiden på ordererkännandet. Säljaren ansvarar inte för förseningar under transporten
om säljaren har avlämnat Produkten i skälig
tid.
Vid försening mot enl. ovan avtalade särskilda leveranstider skall köparen först
skriftligen kräva leverans inom en skälig
tilläggsfrist. Underlåter säljaren att leverera
inom denna frist, har köparen rätt att genom
skriftligt meddelande häva avtalet och / eller begära skadestånd avseende merkostnad
för täckningsköp. Ytterligare skadeståndskrav eller andra krav godtas ej, om inte säljaren har gjort sig skyldig till uppsåt eller
grov vårdslöshet. Under inga omständigheter utgår ersättning för indirekta skador
såsom utebliven vinst, produktionsbortfall,
stilleståndskostnader eller avtalsviten.
8. Mottagande av leverans
Om köparen inte emottar leverans på av säljaren meddelad tid, skall betalning likväl erläggas och köparen står dessutom för tillkommande transportkostnader. Säljaren har
rätt att begära ersättning för skälig lagerkostnad för tiden tills Produkten mottagits
av köparen.
9. Teknisk dokumentation
Teknisk information överlämnas på begäran
och finns tillgänglig på vår hemsida.
10. Retur
Endast om så särskilt avtalats i ett enskilt
fall, kan varor returneras. Observera att Produkter sålda för mindre än 200 kr exklusive
moms (gäller varje enskild Produkt) samt
beställningsvaror och specialanpassade produkter tas ej i retur.
Returförfrågan skall meddelas på särskild
av säljaren tillhandahållen blankett och returen måste vara skriftligt godkänd av sälja-

ren på förhand varvid säljaren är fri att acceptera eller vägra retur. Därefter skickas
Produkten med förskottsbetalad frakt.
Samtliga fraktkostnader belastar köparen,
inklusive eventuell återsändning till köparen om returvillkoren inte uppfyllts. Produkten och emballaget måste vara oskadade
respektive oförändrade och Produkten helt
oanvänd. Vad gäller elektroniska Produkter
måste förpackningen vara obruten.
Vid godkänd retur ersätts – om inget annat
avtalats – inköpspriset exklusive transportkostnader, med avdrag enligt följande: retur
som inkommer inom trettio (30) dagar efter
det att Produkten lämnat säljarens lager ersätts med 90% av inköpspriset, retur inom
fyra (4) månader ersätts med 80% och retur
inom sex (6) månader ersätts med 70%. Senare returer accepteras inte. Ytterligare avdrag kan ske för skadat emballage och vid
eventuellt behov av ompackning.
Ersättning sker genom kreditnota och tillgodohavande, som i första hand avräknas mot
förfallna eller kommande betalningsskuld.
11. Förtida upphörande
Säljaren har rätt att säga upp avtalet till
omedelbart upphörande, om något av följande inträffar avseende köparen: konkursansökan, företagsrekonstruktion, betalningsinställelse, utmätning, eller annan liknande omständighet som skäligen kan anses
utgöra tecken på köparens obestånd.
12. Tillämplig lag, Tvist
Svensk rätt skall äga tillämpning på avtalet.
Tvister i anledning av avtalet prövas av allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt i
första instans. Säljaren kan välja att stämma
köparen även vid behörig domstol där köparen har sitt säte.

