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Tillämplighet.
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de
icke ändras genom uttrycklig skriftlig överenskommelse mellan parterna.
2. I dessa villkor skall med “Säljaren” menas Sapa. Med “Köparen” skall
menas firma, person eller företag med vilken överenskommelse om försäljning
av Sapa produkter träffats eller till vilken anbud riktats. Med “varan” menas den
till försäljning överenskomna produkten.
Avtals ingående.
3. Parternas bundenhet vid enskilda leveranser uppkommer då köparen
inkommit med sin beställning. Om Köparen i samband med avgiven beställning
uppställt villkor, som strider mot dessa allmänna leveransbestämmelser, innebär
ej underlåtenhet från Säljaren att göra invändning mot sådant villkor att detta
godkänts av honom, utan står dessa bestämmelser fast.
4. Offertens giltighetstid är två (2) veckor från utställningsdatum, såvida ej
annat avtalats.
Kvantiteter, varans beskaffenhet.
5. Vid alla leveranser får levereras tio (10) procent mer eller mindre än den
beställda kvantiteten.
6. Om ej annat skriftligen avtalats gäller leveranserna Säljarens
standardtoleranser på mått och dimensioner samt även i övrigt Säljarens
normalkvalitet för den beställda varan.
7. På ritningar angivna vikter i kg/m är teoretiska. Dessa uppgifter ges som
vägledning och är inte bindande för Säljaren med mindre skriftligt avtal med
detta innehåll träffats mellan parterna.
Successiva leveranser.
8. Då avtalet avser successiva leveranser, skall varje leverans betraktas som
en fristående försäljning. Köparen har inte rätt att häva avtalet beträffande
övriga leveranser på grund av försening, fel eller brist i delleverans.
Priser, rabatter och betalning.
9. Säljarens offertpris är baserat på det vid offerttillfället gällande råvarupriset
på aluminium. Säljaren äger rätt att vid leveranstillfället justera avtalade priser till
följd av sådana förändringar i varupriset som tillkommit efter offerttillfället.
10. Inträffar efter det avtal slutits valutakursförändringar som påverkar
Säljarens kostnader för framställning av varan, höjning av avgifter på grund av
myndighets beslut eller införes nya skatter, avgifter eller försäkringspremier på
begärd vara eller dess transport, äger Säljaren rätt att ändra priset i
motsvarande mån.
11. Om inget annat avtalats skall betalning erläggas senast trettio (30) dagar
efter fakturadatum.
12. Säljaren äger rätt att före leverans kräva godtagbar säkerhet för betalning
av leveransen ifråga och för eventuellt tidigare levererad men ej betald vara.
13. Vid betalning efter förfallodagen är Säljaren berättigad till dröjsmålsränta
från förfallodagen tills betalning sker. Betalning skall anses ha skett, när likviden
kommit Säljaren tillhanda.
Upplupen dröjsmålsränta faktureras månadsvis. Om dröjsmålsränta av någon
anledning icke debiteras för någon eller några leveranser, hindrar detta inte
Säljaren från att för efterföljande leveranser debitera sådan ränta.
Leveranser.
14. Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande
INCOTERMS. Om ingen leveransklausul avtalats anses leveranser ske
Ex Works, Säljarens fabrik (Incoterms, 2000).
15. Finner Säljaren att han inte kan hålla avtalad leveranstid skall han utan
uppskov meddela Köparen detta och därvid, såvitt möjligt, den tidpunkt då
leverans beräknas kunna ske.
16. Uppstår leveransförsening på grund av transportförseningar utanför
Säljarens kontroll eller på grund av någon i punkt 31 angiven omständighet eller
på grund av någon handling eller underlåtenhet från Köparens sida, skall
leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till alla omständigheter i
fallet kan anses skäligt. Detta gäller oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar
före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.
17. Om det i avtalet angivna priset innebär att Säljaren helt eller delvis skall
svara för fraktkostnaden äger Säljaren rätt att välja transportsätt.
Köparens medverkan m.m.
18. Därest avrop eller specifikation å köpt kvantitet icke kommer Säljaren
tillhanda inom avtalad tid, äger Säljaren efter eget val antingen häva avtalet
beträffande den icke avropade eller specificerade kvantiteten samt erhålla
skadestånd av Köparen för uppkommen förlust, inklusive förlorad handelsvinst,
eller också slutleverera och debitera återstående kvantitet, därvid vid utebliven
specifikation leverans sker i Säljarens standarddimensioner.
19. Om Köparen underlåter att mottaga varan på fastställd tid, är han ändå
skyldig att erlägga varje betalning som om varan ifråga hade levererats. Om
Köparen, oavsett anledning, underlåter att mottaga varan på fastställd tid, äger
Säljaren genom skriftligt meddelande till Köparen häva avtalet beträffande
sådan del av varan som på grund av Köparens underlåtenhet inte mottagits och
av Köparen erhålla ersättning för skada, som Köparens underlåtenhet åsamkat
honom.
Äganderättsförbehåll.
20. Den levererade varan förblir Säljarens egendom till full betalning skett, i
den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.
Fel och brist i varan.
21. Är levererad vara behäftad med fel eller brist skall den i enlighet med vad
som i denna och i punkterna 22-27 stadgas utbytas mot felfri eller bristen fyllas.
Utbytes inte den felaktiga varan eller fylles inte bristen inom skälig tid äger
Köparen rätt till prisavdrag svarande mot skillnaden mellan varans värde i
felaktigt och avtalsenligt skick.
Säljarens ansvar för fel eller brist är begränsat till vad som anges i denna
punkt och punkten 28. Säljaren skall härutöver inte ha något som helst ansvar
för produktionsbortfall, utebliven vinst, kostnader för ingrepp i annat än varan vid
demontering eller inmontering eller annan direkt eller indirekt skada, förlust eller
kostnad som förorsakas Köparen, dennes kund eller annan tredje person.

22. Såvida inte annat överenskommits skall Säljaren, därest levererad vara
visas vara behäftad med fel, bära kostnaden och stå risken för transporten av
den felaktiga varan till Säljaren och för transporten av i utbyte levererad eller
reparerad vara till den i avtalet angivna leveransorten.
23. Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår under i avtalet förutsedda
förhållanden och vid riktig användning, installation och förädling av varan.
24. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som
tillkommit efter att faran för varan gått över på Köparen. Det omfattar t.ex. inte
fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Köparens sida,
ändringar utan Säljarens skriftliga medgivande, av Köparen oriktigt utförda
reparationer samt normal förslitning och försämring. Säljarens ansvar omfattar ej
heller sådan förlust som Köparen kunnat begränsa genom att vidta skäliga
åtgärder till begränsade av sin förlust.
25. Synlig skada på eller brist i godset, som kan antas ha uppkommit under
transporten, skall Köparen genast anmäla till fraktföraren genom anteckning på
fraktsedeln. Köparen skall snarast efter mottagandet av varan undersöka att
varan överensstämmer med vad som följer av avtalet.
Köparen skall, senast inom en (1) vecka efter mottagandet av varan,
underrätta Säljaren om sådant fel eller brist som han märkt eller bort märka vid
sådan ankomstkontroll.
Anmärkning om sådant fel i leverans som inte kunnat upptäckas vid
ankomstkontroll skall ske genast efter det felet av Köparen märkts eller bort
märkas, dock senast före eventuell ytbehandling eller bearbetning som Köparen
själv verkställer inom sex (6) månader efter leverans.
Underlåter Köparen att fullgöra sina förpliktelser enligt denna punkt, förlorar
Köparen sin på grund av felet eller bristen tillkommande rätt.
Beställningsköp m.m.
26. Då leverans sker av gods, utfört enligt Köparens anvisning
(beställningsarbeten) svarar Köparen gentemot Säljaren för att godset ej
innefattar intrång i patent- eller mönsterrätt eller annan immateriell rättighet
tillkommande tredje man. Skulle anspråk på grund av dylikt intrång framställas
mot Säljaren åligger det Köparen att på begäran lämna all erforderlig assistans
ävensom att ersätta Säljaren för skadestånd, som han kan åläggas i saken,
jämte samtliga kostnader som Säljaren åsamkats i samband därmed.
27. Säljarens ansvar avser inte fel, som beror på av Köparen tillhandahållet
material, av denne föreskriven eller specificerad konstruktion eller
tillverkningsmetod av denne lämnade bruksanvisningar, marknadsföring eller
annan produktdokumentation.
Produktansvar.
28. Skulle Säljarens vara orsaka skada på person eller egendom
(produktskada) tillhörig Köparen eller tredje man är Säljarens ansvar begränsat
till sådana typer av skador och förluster och till sådana belopp som täcks av
Säljarens ansvarsförsäkring. Utöver vad som kan komma att utgå på grund av
denna försäkring skall Säljaren inte ha något som helst ansvar för uppkommen
skada eller förlust.
29. I den omfattning som Säljaren åläggs produktansvar gentemot tredje man
är Köparen skyldig att hålla Säljaren skadeslös i samma utsträckning som
Säljarens ansvar är begränsat gentemot Köparen enligt ovan.
30. Säljaren och Köparen åtar sig att under avtalstiden teckna och/eller
vidmakthålla en för den svenska marknaden till belopp och omfattning sedvanlig
produktansvarsförsäkring, innefattande de varor som anges i avtalet mellan
parterna.
Befrielsegrunder.
31. I händelse av statsingripande, svenskt eller utländskt, krig, arbetskonflikt,
militärinkallelse eller andra svårigheter att erhålla arbetskraft, knapphet på
transportmedel, allmän varuknapphet, brist på råvara, elektrisk kraft eller annan
energi, leveransförsening, utebliven leverans eller annan leveransstörning från
leverantör av råvaror, komponenter eller halvfabrikat, eldsvåda, maskinskada
eller annan olyckshändelse vid verk, fartygshaveri, ishinder eller annan
omständighet av vad slag det må vara utanför parternas kontroll, som inverkar
hindrande på parternas möjlighet att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet är
parterna berättigade att uppskjuta fullgörelse under så lång tid som erfordras för
att undanröja verkningarna av sådan omständighet. Skulle denna tid överstiga
sex (6) månader, äger vardera parten rätt att helt eller delvis häva avtalet genom
skriftligt meddelande till andra parten.
Skiljedom, tillämplig lag.
32. Tvist rörande detta avtal eller ur avtalet härflytande rättsförhållanden får
ej hänskjutas till allmän domstol utan skall slutligt avgöras av en skiljeman som
skall vara en i tvisteämnet väl förtrogen ledamot av Sveriges advokatsamfund,
om tvisteföremålets värde ej överstiger fem (5) gånger det vid påkallandet
gällande basbeloppet enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring. Om
tvisteföremålets värde överstiger detta belopp skall envar part utse en skiljeman
som skall vara en i tvisteämnet väl förtrogen ledamot av Sveriges
advokatsamfund. De sålunda utsedda skiljemännen skall gemensamt utse
ordförande, vilken skall vara ordinarie chefdomare vid domstols
tvistemålsavdelning. Vid skiljeförfarande skall rättegångsbalkens regler om
omröstning och ersättning för rättegångskostnader tillämpas.
Försåvitt parterna ej inom fyra (4) veckor efter det att part har påkallat
skiljeförfarande har enat sig om skiljeman respektive utsett skiljeman skall
sådan på parts begäran utses av ordföranden i södra avdelningen av Sveriges
advokatsamfund.
Oberoende av vad som stipuleras i denna punkt ovan äger part hos allmän
domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.
33. Tvist i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk rätt, om inte
annat uttryckligen avtalat

