ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
HNP Steel Service Center AB

HNP Steel Service Sales AB

556189-5243

556192-7319

Leveranstid
Uppgivna leveranstider är ungefärliga där inget annat uttryckligen angivits.
Ordererkännande
Säljarens skriftliga ordererkännande är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs omedelbart.
Säljaren äger rätt att 30 dagar efter utsatt leveranstid i ordererkännandet debitera/fakturera orderbekräftad kvantitet.
Pris
Där inget annat angivits gäller beträffande lämnat pris följande:
Priset gäller fritt säljarens lager och inkluderar således ej frakter, försäkringsavgifter och andra leveransomkostnader. Priset inkluderar ej
mervärdesskatt och andra liknande pålagor. Vid delleveranser senare än 6 månader efter orderbekräftelsens datum äger säljaren
rätt att höja priset för dessa leveranser om säljarens inköpskostnader ökat eller den allmänna prisnivån stigit under tiden efter
orderbekräftelsens datum.
Emballage, som är nödvändigt eller begärs, debiteras särskilt och återtas inte, såvida annat ej avtalats.
Förändrade valutakurser
Påverkas leverantörens importpriser för varor av det slag offert/ordererkännande avser genom upp eller nedskrivning av utländska
respektive svensk valuta förbehåller säljaren sig rätten höja angivet pris med den procentsats som motsvaras av förändringen i
kronans värde i förhållande till den utländska valutan på fakturans förfallodag. Förändring i priset av angiven anledning medför ej
rätt för köparen att häva avtalet.
Rabatt
Ingen rabatt utgår på angivet pris utöver vad som uttryckligen överenskommit eller angivits i offert eller orderbekräftelsen.
Betalning och dröjsmålsränta
Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Finner säljaren skäl till antaganden att betalning i rätt tid kommer att utebli,
äger han innehålla varan till dess betryggande säkerhet ställts. För eventuella felbedömningar härvidlag, svarar inte säljaren i något
avseende.
Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med åtta procentenheter överstiger varje tidpunkt
gällande riksbankens referensränta. Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse
rörande skulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader mm.
Angivna mått och kvantiteter
Angivna mått noteras med för branschen sedvanliga toleranser. Angiven kvantitet är ungefärlig och säljaren äger avvika med 15 %
uppåt eller nedåt. Säljaren förbehåller sig rätten att väga eller mäta det försålda godset fysiskt eller teoretiskt med en vikttolerans
plus/minus tre procent.
Ansvar för godset
Ansvar för godset övergår från säljaren till köparen så snart säljarens personal överlämnat godset till annan person för godset
befordran till köparen. Säljaren ansvarar ej för försålt eller lagrat gods som inte avhämtats av köparen eller dess ombud. Försålt
gods som ej avhämtats eller utlevererats inom 90 dagar tillfaller säljaren.
Mottagningskontroll och besiktning av gods
Det åligger köparen att noggrant besiktiga godset omedelbart vid mottagandet. - se "Reklamation för fel eller brist". Om godset
avhämtas av köparen eller dess ombud, skall besiktningen ske vid avhämtningen.
Leveransförsening
Leveransförsening medför hävningsrätt om den är långvarig och beroende av omständighet varöver säljaren råder. Skadestånd
utgår icke vid leveransförsening.
Reklamation för försenad leverans
Reklamation för försenad leverans skall ske skriftligen och skall ha kommit säljaren tillhanda senast en vecka efter det godset
avlämnades.

Fel i godset
Om levererat gods är behäftat med fel förbehåller sig säljaren rätten att utbyta det mot leveransgillt gods. För den händelse
felfritt gods inte kan levereras skall köpeskillingen nedsättas till det felaltiga godsets värde om säljaren inte väljer att ta tillbaka
godset mot återbetalning av köpeskillingen. Annan ersättning än som har ovanangetts utgår inte i något fall av fel i godset. Säljaren svarar inte för godsets beskaffenhet när mer än tre månader förflutit från det godset avlämnats.
Brist
Utgår icke godset i avtalad mängd äger köparen göra avdrag å köpeskillingen för mängd motsvarande bristen. Annan ersättning
utgår ej vid eventuell brist i levererat gods.
Reklamation för fel eller brist i godset
Brist eller skada på godset som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med
trasporten gällande befordringsbestämmelser. Dessutom skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.
Reklamation för fel eller brist i godset skall skriftligen ha kommit säljaren tillhanda senast en vecka efter godset avlämnades eller
från det köparen skäligen kunnat upptäcka felet eller bristen. Reklamation som äger rum senare än tre månader efter godsets
avlämnande beaktas icke.
Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelse förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.
Försening, fel eller brist vid successiva leveranser
Skulle försening, fel eller brist föreligga i någon eller några av flera på varandra följande leveranser i enlighet med ett huvudavtal
berättigar ofullkomligheter i någon av delleveranserna inte köparen till hävning eller annan åtgärd beträffande senare leveranser.
Skadestånd vid försening/hävning
Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats.
Force Majeure
Strejk, arbetsnedläggelse, lockout eller annan arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag importförbud, allmänna varuknapphet, transportsvårigheter, försening av leverans från underleverantörer eller varje annan omständighet, varöver säljaren icke
råder berättigar säljaren att utan ersättningsskyldighet antingen uppskjuta sina åtaganden enligt avtalet till dess berörda hinder
upphör eller uppsäga avtalet med omedelbar verkan.
Lagerhållning av ej hämtat gods
Gods som ej avhämtats eller utlevererats efter 15 till 90 dagar debiteras kunden/köparen lagringskostnad med 500 kr per enhet
och dag. Gods som ej avhämtats eller utlevererats efter 90 dagar tillfaller säljaren/lagerhållaren.
Äganderättsförbehåll
Vid leverans skall godset vara leverantörens egendom intill dess att köpeskillingen slutligen betalts.
Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha
ägt rum. Senare framställda anspråk ger inte rätt till skadestånd.
Offentliga avgifter m.m.
Nya eller förhöjda tullar, ökade transportkostnader, försäkrings premier hamnavgifter ishinder med åtföljande istillägg eller andra
liknande avgifter även som höjning av gällande arbetslöner, materialkostnader etc. Tillkomna efter offert angivits eller träffats
och som drabbar den offererade försålda varan, skall betalas av köparen.
Information och service
All information i form av trycksaker eller motsvarande, underrättelser från säljarens personal före eller efter avtalsslutet, lämnas
utan förbindelse. Säljaren fritar sig sålunda från allt ansvar för levererad varas lämplighet för avsett ändamål, såvida inte garanti
för detta skriftligen lämnats.
Motsvarande gäller för sådan teknisk service som säljaren kan lämna köparen i fråga om användningen av varan efter leverans.
Tvist
Eventuella tvister i anledning av träffande avtal eller skedda leveranser, ändringar av och tillägg till avtalet alla därmed sammanhägnade rättsförhållanden skall om säljaren så begär avgöras av skiljemän i Skåne län enligt gällande Svensk lag och enligt
reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.
Oavsett vad ovan sagts, äger part dock hos allmän domstol anhängigöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.
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