AL-KO KOBER
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
11. FEL OCH BRIST I GODSET
1. TILLÄMPLIGHET
Nedanstående leveransbestämmelser gäller såvida inget
annat skriftligen avtalats. Leveransbestämmelserna gäller
endast mellan näringsidkare.
2. AVTALS INGÅENDE
Alla offerter är fri blivande. AL-KO Kober blir bundet först
sedan
man
skickat
beställningserkännande/orderbekräftelse. Skriftliga beställningar från köparen är
bindande under 3 veckor i avvaktan på ordererkännande.
3. PRODUKTINFORMATION
AL-KO Kober svarar endast för att varan uppfyller angiven
specifikation och kvalitet. AL-KO Kober lämnar inga
utfästelser avseende produktens lämplighet för visst
ändamål
4. RITNINGAR, TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Av AL-KO Kober tillhandahållna ritningar och tekniska
specifikationer förblir AL-KO Kobers egendom och får inte
utan deras medgivande kopieras eller utlämnas till tredje
man.
5. PRIS
Angivna priser är baserade på AL-KO Kobers inköpspriser
på offert- respektive beställningsdagen. Skulle härefter till
leveransdagen AL-KO Kober drabbas av ökade kostnader
pga. valutaförändringar, export- eller importavgifter, tull,
skatt eller andra liknande pålagor äger AL-KO Kober rätt
att höja priset i motsvarande mån.
Angivna priser inkluderar ej mervärdeskatt.
Expeditionsavgift uttages om ordersumman understiger
500 kr/50€.
6. BETALNING
Om ej annat överenskommits skall full betalning erläggas i
samband med leverans av varan. Dröjsmålsränta 8 % över
gällande referensränta.
7. EMBALLAGE
Transportemballage debiteras till självkostnadspris.
8. LEVERANSVILLKOR, ÄGANDERÄTT
Leverans sker fritt AL-KO Kobers lager, Göteborg.
Äganderätten till varan övergår på köparen när risken för
varan övergår enligt avtalade leveransvillkor
(Incoterms® 2010).
9. SUCCESSIV LEVERANS
Om avtalet avser successiva leveranser skall varje
leverans betraktas som en fristående försäljning.
Sålunda har köparen inte rätt att vid försening av
delleverans eller fel eller brist i delleverans häva avtalet i
övrigt. Om leverans uppskjutits till följd av Force majeure
äger AL-KO Kober rätt att uppskjuta efterföljande
leveranser i motsvarande mån.
10. FÖRSENING
Tidpunkt för leverans skall avtalas särskilt.
Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för
leverans (delleverans) eller mottagande av varan skall den
andra parten underrättas utan dröjsmål.
Medför försening väsentlig olägenhet äger den av parterna
som inte är ansvarig för förseningen rätt att häva avtalet
om det avser försenat gods.
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Är levererad vara behäftad med fel eller brist förbinder sig
AL-KO Kober - om det är praktiskt möjligt - att åtgärda eller
utbyta felaktigt gods eller fylla bristen. Görs inte detta inom
skälig tid äger köparen rätt till prisavdrag som svarar mot
felet eller bristen, eller att häva avtalet. Hävningsrätt
föreligger inte om felet eller bristen är ringa. AL-KO Kober
ansvarar inte för fel som orsakats av bristfälligt underhåll,
felaktigt montage, felaktig lagring eller hantering, fel utförd
reparation, normal förslitning eller försämring eller för fel
som uppkommer vid tävlingsverksamhet.
Kostnader för frakt och emballage, felsöknings kostnader
och resekostnader betalas av köparen.
12. REKLAMATION
Köparen får inte åberopa försening eller felaktighet om han
inte lämnar AL-KO Kober meddelande om detta inom
skälig tid efter det att han märkt eller bort märkt felet eller
förseningen.
Reklamerar köparen inte inom 1 år från det att han tagit
emot varan förlorar han rätten att åberopa fel om inte annat
följer av uttrycklig garanti.
13. ANSVARSBEGRÄNSNING
Parts rätt till ersättning för den skada han lider genom
försening eller att varan är felaktig omfattar endast den
direkta skadan i anledning härav. Ersättning för indirekt
förlust, såsom förlust till följd av minskning eller bortfall av
produktion eller omsättning, annan förlust till följd av att
varan inte kan utnyttjas på avsett sätt, utebliven vinst till
följd av att avtal med tredje man har fallit bort eller inte har
blivit riktigt uppfyllt, ersätts således inte.
AL-KO Kobers skadeståndsansvar gentemot köparen är
begränsat till värdet av den vara som bristen eller felet
omfattar.
14. RETURER
Retur av vara skall i förväg godkännas av AL-KO Kober.
Returer skall alltid förses med ett returnummer som
erhålles av AL-KO Kober. Varan eller dess emballage får
inte ha skadats eller försämrats. Returavgift uttages med
10 % av varans pris om inte annat avtalats.
15. FORCE MAJEURE
Ingen av parterna skall ansvara för eller vara bunden av
gjorda åtaganden om fullgörandet av dessa förhindras av
Force majeure, vari inbegripes bland annat arbetskonflikt,
strejker, lockouts, upplopp, eldsvådor, översvämningar,
krig, beslag, omfattande driftsstörningar hos parten,
utebliven leverans från underleverantör, råvarubrist, eller
om fullgörandet förhindras av statliga ingripanden eller
bestämmelser eller av andra omständigheter utom
parternas kontroll.
16. TVIST
Eventuella tvister skall i första hand lösas förhandling
mellan parterna och, om detta inte går, avgöras av
Göteborgs genom tingsrätt.

