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Försäljningsvillkor Jirotex AB

kostnad för den reklamerade varan. Säljaren ersätter dock inte av
köparen tillfört förädlingsvärde.

1. Tillämplighet
1.1 Dessa försäljningsvillkor skall tillämpas när parterna skriftligen eller
på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste
avtalas skriftligen för att bli gällande. När uttrycket ”skriftlig(t)” eller
”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling
underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller
andra former som parterna har kommit överens om.

8. Leverans
8.1 Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med vid
avtalets ingående gällande INCOTERMS.
8.2 Har ingen leveransklausul särskilt avtalats, skall leverans ske ”Ex
Works”.

2. Tekniska handlingar och teknisk information
2.1 Alla ritningar och andra tekniska handlingar rörande godset eller
dess tillverkning, vilka före eller efter avtalets ingående överlämnas av
den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens
egendom.
2.2 Mottagna ritningar, andra tekniska handlingar eller teknisk
information får inte utan den andra partens medgivande användas för
annat ändamål än det för vilket de överlämnats. De får inte utan
medgivande från den andra parten kopieras, reproduceras, utlämnas till
tredje man eller på annat sätt bringas till dennes kännedom.
3. Materialets funktion
3.1 Köparen ansvarar för materialets funktion i sin process även i de fall
säljaren deltagit i utvecklingsarbetet och produktframtagning.
4. Produktkrav ej specificerade av köparen
4.1 Säljaren ansvarar för fullgod vidhäftning mellan de av säljaren
laminerade skikten baserat på hos Säljaren tillgänglig kunskap.
Säljaren ansvarar ej för ej specificerade produktkrav.
5. Köparens material
5.1 För av köparen inköpt material gäller:
5.2 Där material tillhandahållet av köparen har ett högre varuvärde än
50 000 SEK ansvarar köparen för att materialet är försäkrat.
5.3 Köparen ansvarar genom sitt inköp för att materialet uppfyller de
specifikationer som parterna enats om i dokument eller varuprov
benämnd likare.
6. Produktkvalitet
6.1 Allmänt
Tillverkning av varorna sker genom en metod där man laminerar i
kontinuerlig process. Denna metod medför vissa defekter som ej går att
undvika vid normal, kostnadseffektiv produktion. Defekterna, som ej
utgör fel i den meningen som kan reklameras med felansvar för
Säljaren, är följande.
6.1.1 Flamlamineringsstopp medför att det inte sker någon vidhäftning
på en tvärgående area mellan materialen med en utbredningslängd av
ca 0,5 m per lamineringsskikt.
6.1.2 Råkanter innebär att några centimeter i varje längsgående kant
inte har någon vidhäftning och att vidhäftningen ökar, gradvis över
några centimeter, mot mitten av laminatet.
6.1.3 Lamineringsskarvar innebär att det uppstår en skarv från
lamineringen då en materialrulle förbrukats och skarvas med en ny
rulle.
6.1.4 Det kan också förekomma materialdefekter i form av skarvsöm i
textil, limskarv i skumplast samt överlappsskarv i folie.
6.2 Avsyning
Vid avsyning tillämpas manuell / visuell inspektion vilket innebär att
flertalet fel och defekter blir uppmärkta. Dock måste accepteras att
metoden innebär att vissa fel och defekter ej blir uppmärkta. Endast en
av materialsidorna avsynas (vanligtvis materialets rätsida).
6.3 Ej avsynad vara
Om avtal slutits som ej omfattar avsyning av materialet efter laminering,
innebär detta att fel och defekter enligt ovan förekommer i levererat
material utan någon markering. Ingen reduktion av debiterbar mängd
görs (ej avdrag för fel och defekter).
7. Ansvar för fel
7.1 Förutsättningen för att Säljaren skall godkänna en reklamation är att
Köparen har lagrat varan på ett korrekt sätt.
7.2 Fel som Köparen märkt eller bort märka vid varans mottagande
skall reklameras omgående.
7.3 Fel som köparen märkt eller bort märka först när varan tas i bruk
skall reklameras vid den tidpunkten, dock senast sex månader efter
leverans.
7.4 Vid en reklamation åligger det Köparen att dokumentera mängd,
feltyp, leveransetikett, leveransdatum och/eller batchnummer. Alla
reklamationer skall vara skriftliga.
7.5 Om Köparen inte har reklamerat i enlighet med vad som nu angetts
är Köparen förlustig all rätt att framställa anspråk på grund av fel eller
brist i varan.
7.6 Är en reklamation befogad ersätts den reklamerade varan, med
undantag för värdet av material tillhandahållet av köparen, antingen
genom omleverans eller genom ersättning motsvarande maximalt
säljarens fakturerade pris för den reklamerade varan med en likadan ny
vara alternativt krediterar Säljaren ett belopp motsvarande Köparens

9. Leveranstid och leveransförseningar
9.1 Överenskommen leveranstid förutsätter att i det fall köparen skall
tillhandahålla material att användas vid tillverkning och provning skall
detta finnas tillgängligt hos säljaren med de kvantiteter och vid de
tidpunkter som säljaren anger.
9.2 Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller
framstår dröjsmål från hans sida såsom sannolikt, skall han skriftligen
meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt
såvitt möjligt den tidpunkt, då leveransen beräknas kunna ske.
9.3 På Säljarens ansvar för leveransförsening gäller följande:
Levererar inte säljaren godset i rätt tid, har köparen rätt till vite från den
dag leverans skulle ha skett.
Vitet skall utgöra 0,5 % av det avtalade priset för varje hel vecka
förseningen varar. Är endast en del av godset försenat skall vitet
beräknas på den del av priset som hänför sig till den del av godset som
på grund av förseningen inte kan tas i bruk.
Vitet skall inte överstiga 7,5 % av detta beräkningsunderlag.
Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen, dock tidigast
när allt gods levererats eller vid tidpunkten för hävning enligt punkt 9.4.
Köparen förlorar sin rätt till vite, om han inte har framställt skriftligt krav
härom inom sex månader efter att leverans skulle ha skett.
9.4 Är köparen berättigad till maximalt vite enligt punkt 9.3 och godset
ännu inte levererats, får köparen skriftligen kräva leverans inom en
sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka.
Levererar inte säljaren inom fristen, och detta inte beror på någon
omständighet som köparen bär ansvaret för, får köparen genom
skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av
godset som inte kan tas i bruk till följd av förseningen.
Köparen har vid sådan hävning även rätt till ersättning för den skada
han lider på grund av säljarens försening i den mån skadan överstiger
det maximala vite han kunnat kräva enligt punkt 9.3. Skadeståndet skall
inte överstiga 7,5 % av den del av priset som hänför sig till den del av
godset som hävningen avser.
Köparen får dessutom häva avtalet genom skriftligt meddelande till
säljaren om det står klart att det kommer att inträffa en försening som
enligt reglerna i punkt 9.3 skulle ge köparen rätt till maximalt vite. Vid en
sådan hävning har köparen rätt till såväl maximalt vite som ersättning
enligt tredje stycket i denna punkt.
Bortsett från vite enligt punkt 9.3 och hävning med begränsad
ersättning enligt punkt 9.4 är varje krav från köparen med anledning av
säljarens försening uteslutet. Denna begränsning av säljarens ansvar
gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
9.5 Säljaren är inte ansvarig för skada som beror av lagbud,
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller
annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad,
bojkott och lockout gäller även om Säljaren själv är föremål för eller
vidtar sådan konfliktåtgärd.
9.6 Säljaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som
uppkommer om Säljaren varit normalt aktsam.
10. Betalning
10.1 Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med
referensränta +8% samt eventuella avgifter för betalningspåminnelser,
inkassokostnader och indrivningskostnader samt andra kostnader som
är förenade med dröjsmålet.
10.2 Betalar inte köparen i rätt tid, får säljaren dessutom, efter att
skriftligen ha meddelat köparen, avbryta sitt fullgörande av avtalet till
dess betalning sker. Härvid äger säljaren debitera köparen ännu ej
levererade varor och resterande för köparens order inköpt material.
11. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom
administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Överstiger inte tvisteföremålets värde SEK 500.000 skall Institutets
Regler för Förenklat skiljeförfarande tillämpas.
Överstiger tvisteföremålets värde SEK 500.000 skall Regler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår
tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK 500.000 och SEK
1.000.000 skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger
tvisteföremålets värde SEK 1.000.000 skall skiljenämnden bestå av tre
skiljemän.
Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften
samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över
påkallelseskrifter.
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