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DEFINITIONER.
Med ”Artikel” avses varor av samma trädslag, dimension,
kvalitet och fuktkvot.
Med ”Avtal” avses det mellan Säljaren och Köparen ingångna
köpeavtalet till vilka dessa allmänna villkor utgör en väsentlig
del.
Med ”Incoterms” avses vid avtalets undertecknande av
Internationella Handelskammaren (ICC) senaste publicerad
version av Incoterms.
Med ”Köparen” avses det företag som har beslutat att ingå
avtal avseende köp av trävaror.
Med ”Leverans” avses tillhandahållet av Varorna i enlighet
med i Avtalet överenskomna leveransvillkor.
Med ”Part” avses Köparen eller Säljaren och med ”Parter”
avses Köparen och Säljaren.
Med ”Säljaren” avses företaget som tillhandahåller trävaror till
Köparen enligt villkoren i detta Avtal.
Med ”Varorna” avses de i Avtalet specificerade varorna vilka
Säljaren har överlåtit till Köparen.
Med ”Tredje man” avses de som Säljaren samverkar med, till
exempel kunder i rakt nedstigande led.
TILLÄMPNING
Dessa allmänna villkor skall tillämpas på alla avtal som Åsljunga
Pallen AB (Säljaren) ingår med Köparen avseende försäljning
och leverans av produkter tillverkade av Säljaren med den vid
varje tillfälle överenskomna standarden (Varan).
Köparen bekräftar att denna har läst och godkänt Villkoren
genom sin beställning av Varan till säljaren. Ett bindande avtal
mellan Parterna uppkommer när Säljaren skriftligen eller via epost översänder en orderbekräftelse till Köparen.
Villkoren har företräde framför alla eventuella villkor som kan
tänkas bifogas av Köparen. Avvikelser från Villkoren är endast
giltiga om Parterna undertecknar en skriftlig överenskommelse
härom och äger endast företräde framför Villkoren i de delar
den särskilt anger det.
KVALITET OCH TILLÄMPLIG STANDARD
Varorna levereras torkade med en målfuktkvot enligt SS-EN
14298. Köparen är medveten om att Trävaror är ett
hygroskopiskt material vilket innebär att materialet känner av
den omgivande relativa luftfuktigheten och temperaturen.
Detta innebär att Trävarorna kommer att krympa eller svälla
samt att de även ändrar färg vilket inte är att bedöma som ett
fel i varan. Dessa förändringar berättigar normalt inte köparen
till att reklamera varan.
BETALNINGSVILLKOR
Priser och avgifter, exklusive mervärdesskatt anges i Avtalet.
Betalning sker mot faktura och betalnings skall erläggas av
Köparen senast trettio (30) dagar efter fakturans
utställningsdatum.
Vid försenad betalning äger Säljaren rätt att debitera
dröjsmålsränta motsvarande den av Riksbanken fastställda, vid
var tid gällande, referensränta med ett tillägg av tolv (12)
procentenheter jämte påminnelseavgift.
Är köparen i dröjsmål med betalning och har säljaren skriftligen
anmodat Köparen att betala förfallet belopp, äger Säljaren sju
(7) kalenderdagar efter att sådan skriftlig anmodan var sänd till
köparen och oaktat vad som i övrigt anges i Avtalet, rätt att
säga upp Avtalet eller att annullera framtida Successiva
Leveranser.
Äger Säljaren av någon anledning rätt att säga upp detta Avtal,
förfaller samtliga utestående belopp under detta Avtal
omgående till betalning.
LEVERANSBESTÄMMELSER
Varan levereras vid den leveranstidpunkt som anges i
Orderbekräftelsen.
Leveranser under detta Avtal sker i enlighet med reglerna i
Incoterms.
Köparen är skyldig att ta emot beställd leverans av Varan.
ANSVAR VID FÖRSENING
Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande
som parten insett eller bort inse skulle medföra försening och
därvid ange när avlämnande eller mottagande kan ske.
Om köparen inte avhämtar Trävarorna på överenskommen
tidpunkt och/eller annars försenar mottagandet av Trävarorna
och denna försening uteslutande beror på köparen, skall
betalning för Trävarorna ske såsom om avhämtning eller
mottagande skett enligt avtalet och säljaren äger sålunda rätt
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att ställa ut faktura för betalning i enlighet med i avtalet
angivna betalningsbestämmelser.
Trävaror som inte uthämtas av köparen ligger för köparens
räkning och risk men under säljarens vård. Säljaren är inte
ansvarig för trävarornas försämring, förutsatt att de hanteras
med sedvanlig god omsorg.
FORCE MAJEURE
Om produktionen och/eller utlastning och/eller transporten av
Varorna blir försenad eller förhindrad till följd av skada på
produktionsanläggning, inkluderande magasin, brädgård,
översvämning, torka, snö, eld, strejk, lock-out, mobilisering,
omfattande personalfrånvaro, krig eller någon annan orsak
som ligger utanför Säljarens kontroll (”Säljarens Force
Majeure”), är säljaren inte ansvarig för skador som kan inträffa
till följd härav under förutsättning att Säljaren omedelbart
skriftligen informerar Köparen om detta. (Säljaren skall, vid
anmodan, kunna rimligt styrka att ovan angiven händelse har
inträffat.)
Säljaren har vid Säljarens Force Majeure rätt att fullgöra
Avtalet inom 60 kalenderdagar från den i Avtalet angivna
dagen när Varorna skall vara färdiga för avhämtning/skall
levereras. Om Säljaren inte kan göra Varorna för
avhämtning/leverera inom denna tidsperiod skall denne
omedelbart underrätta köparen därom. Köparen har därefter
rätt att inom sju (7) kalenderdagar antigen häva Avtalet eller
skjuta upp avhämtning/leveransen till ett nytt mellan parterna
överenskommet datum. Om hinder enligt ovan i denna klausul
föreligger under längre tid än tre (3) månader, äger part utan
ersättningsskyldighet rätt att skriftligen frånträda Avtalet.
Om produktionen och/eller avsändandet och/eller
avhämtandet av Varorna skulle omöjliggöras till följd av
Säljarens Force Majeure har Säljaren rätt att häva Avtalet och
är inte ansvarig för skador som kan inträffa till följd härav
under förutsättning att säljaren omedelbart skriftligen
informerar Köparen om hävningen. Om säljaren inte utnyttjar
sin rätt till avhämtning/leverans i enlighet med punkten 7.2
ovan.
REKLAMATION
Köparen är skyldig att omedelbart göra en avstämning mot
följesedel samt en noggrann mottagningskontroll när Varorna
levererats enligt Avtalet i syfte att kontrollera Varornas
överenstämmelse med avtalad kvantitet och kvalitet samt dess
kondition.
Reklamationen av levererad vara skall framställas skriftligen till
säljaren inom fem (5) kalenderdagar från den dag Varorna har
levererats i enlighet med bestämmelserna i punkt 8.3 nedan.
Reklamationen ska innehålla en skriftlig detaljerad redogörelse
avseende grunden för reklamationen, vilken order som
varorna beställts på, vilka varor som avses, vari felet består (art
och omfattning), ersättningskrav samt övrig information av vikt
för reklamationens hantering.
De artiklar mot vilka anmärkning på kvaliteten framställts, skall
i sin helhet finnas tillgängliga för Säljarens inspektion och/eller
för den skiljenämnd som enligt bestämmelserna i detta Avtal
kan bli utsedd. Reklamerade varor skall vara obearbetade. Vid
bristande iakttagelse av ovanstående i denna punkt 8.4
angivna krav äger Säljaren rätt att avvisa reklamationen.
Vid tvist om levererade Varor har Köparen inte rätt att avvisa
Varorna eller vägra erlägga alternativt säkerställa betalning.
Köparen är skyldig att väl vårda och förvara Varorna så att
dessa inte skadas under reklamationsperioden.
Vid eventuell reklamation mot Köparen från tredje man, riktat
mot en Vara, åtar sig Säljaren att stödja Köparen i
problemlösningsprocessen. Eventuell reklamation mot
Säljaren görs i enlighet med punkt 8.3 och inom fem (5)
kalenderdagar från det att Köparen mottagit sin reklamation
från tredje man.
SKADESTÅNDSASNVAR
Part är ersättningsskyldig för skada som uppstår på grund Parts
försumlighet vid fullgörande av Avtalet.
Parts skadeståndsansvar skall vara begränsat till ersättning för
direkta kostnader till följd av skadan och skall således inte
omfatta indirekta skador eller konsekvensskador, vilket
inkluderar, men inte begränsas till skador orsakade av
utebliven
inkomst,
inklusive
Köparens
eventuella
ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Detta gäller även
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om Part uppmärksammats på möjligheten att sådan skada kan
uppstå.
9.3
Parts skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt eller grov
vårdslöshet föreligger, vara begränsat till hundra (100 %)
procent av kontraktspriset.
10. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
10.1
Svensk materiell rätt skall äga tillämpning vid tolkning och
tillämpning av detta Avtal.
10.2
Skulle tvist uppstå i anledning av Trävarans beskaffenhet
(kvalitet och/eller kondition), skall tvisten alltid avgöras genom
skiljedom och de av parterna eller myndigheten utsedda
skiljemännen skall vara fackmän. Besiktning av varuparti, vars
beskaffenhet är föremål för tvist, skall ske skyndsamt och
skiljedom i sådant fall avkunnas inom trettio (30)
kalenderdagar efter det skiljenämnden blivit slutgiltigt utsedd.
Avkunnad skiljedom skall omedelbart tillställas parterna.
10.3
Köparen är skyldig att motta och väl vårda levererade varor
samt att deponera avtalad köpeskilling på särskilt konto i
svensk bank för senare utbetalning i enlighet med
lagakraftvunnen dom.
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