Allmänna leveransbestämmelser, ABIC Kemi AB
1.
Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas på alla erbjudanden, avtal, överlåtelser och
leveranser så länge inte parterna skriftligen har avtalat om annat.
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall alltid äga företräde framför andra avtal och villkor
(såsom t.ex. men inte begränsat till köparens egna villkor, allmänna bestämmelser eller
standardavtal), om inte annat skriftligen överenskommits. Om köparen i beställningsorder eller annat
ställt upp bestämmelse som strider mot villkor i dessa bestämmelser, ska dessa allmänna
leveransbestämmelser tillämpas även om säljaren underlåtit att göra invändning mot sådan
bestämmelse.
2.
Anbud och bekräftelse
Säljaren blir bunden av sitt anbud i och med orderbekräftelse alternativt vid utförande av köparens
order.

3.
Leveransklausul
Har ingen leveransklausul avtalats ska leverans ske Ex Works enligt INCOTERMS 2010. Har
leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med INCOTERMS 2010.

4.
Betalning
Betalning ska senast ske i enlighet med angivet förfallodatum på faktura. Om förfallodatum inte är
angivet erläggs betalning kontant vid leverans. Betalar inte köparen i rätt tid, har säljaren rätt till
dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats om 9,5 procent.

5.
Leveranstid
Angett leveransdatum ska ses som en indikation. Köparen har inte rätt till någon ersättning vid
leverans efter angivet leveransdatum.
6.
Försening
Finner säljaren att överenskommet leveransdatum (även delleverans) inte kan hållas, eller framstår
försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov meddela köparen detta.
Säljaren är inte ersättningsskyldig för skada orsakad av leveransförsening.
Finner köparen att han inte kommer att kunna ta emot leveransen på avtalad dag, eller framstår
försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och
därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas
kunna ske.
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Underlåter köparen att ta emot leveransen på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga varje
betalning som gjorts beroende av leverans, som om produkterna hade levererats. Säljaren ska
ombesörja lagring av produkterna på köparens risk och bekostnad. Om köparen kräver det ska
säljaren försäkra produkterna på köparens bekostnad.
Är förseningen av väsentlig betydelse har den part som inte är ansvarig för dröjsmålet rätt att säga
upp avtalet gällande de försenade produkterna. Detta gäller inte produkter som är specifikt beställda
på köparens begäran för ett visst ändamål eller produkter som inte säljaren normalt lagerför.

7.
Successiva leveranser
Om avtalet innefattar successiva leveranser, ska varje leverans betraktas som en fristående
försäljning. Sålunda har köparen inte rätt att vid försening av leverans, fel eller brist i leverans häva
avtalet i sin helhet.
Om leveransförsening sker till följd av omständighet som angetts i punkt 6 äger säljaren uppskjuta
efterföljande leveranser i motsvarande mån.

8.
Äganderättsförbehåll
Produkter förblir säljarens egendom till dess de blivit fullt betalda, i den utsträckning som sådant
äganderättsförbehåll är giltigt.

9.
Ansvar för fel
I orderbekräftelsen angiven kvantitet får över- eller underskridas med upp till 10 %.
Är den levererade produkten felaktig eller saknas ska säljaren om köparen så önskar, och det är
praktiskt möjligt, avhjälpa felet. Åtgärdas felet eller defekten inte inom en rimlig tid, äger köparen
rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet eller bristen, eller att häva avtalet om felet eller defekten
är betydande.
Säljaren är inte ansvarig för skada på grund av fel eller försummelse till ett högre belopp än den
levererade produktens värde.
10.

Leverans av produkter med bäst före datum

Om ej annan skriftlig överenskommelse träffats förbehåller sig säljaren rätten att leverera varor som
vid leveranstillfället har minimum 1 månads hållbarhets tid.

11.
Ansvar för sakskada orsakad av produkten
Säljaren ansvarar inte för skada som produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av
sådan skada om skadan inträffar då produkten är i köparens besittning.
Köparen ska hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man
för sådan skada eller förlust som säljaren enligt första stycket inte ansvarar för.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
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Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses
i denna punkt, ska andra parten genast skriftligen underrättas härom.

12.
Reklamation
Köparen är skyldig att inom en vecka efter mottagandet skriftligen meddela säljaren om eventuella
fel eller brister han har eller borde ha upptäckt vid ankomstkontroll. Skulle så inte ske förlorar
köparen sin rätt att reklamera produkten på grund av fel eller defekt. I fråga om fel eller brister som
uppkommit till följd av transport och som kan konstateras utan svårigheter, åligger det dock köparen
att omgående efter mottagandet skriftligen underrätta vederbörande transportör och säljaren om
felet eller bristen.
För fel som inte har eller borde ha upptäckts vid köparens ankomstkontroll ansvarar säljaren för i ett
år från den dag produkten levererades. För produkter med kortare bäst-före-datum begränsas
säljarens ansvar till detta datum.

13.
Produktinformation och produktansvar
Säljaren svarar inte för att produkten är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom
skriftlig garanti förklarat att så är fallet.
Ett användande utöver vad som anges i säkerhetsdatablad kan för köparen medföra skyldigheter i
enlighet med lagstiftningen. Köparen är som nedströmsanvändare eller distributör även skyldig att
fullgöra sina krav i enlighet med reach-lagstiftningen.
Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att ersätta skada på grund av skadebringande egenskap
hos produkten.

14.
Prisjustering
Har bestämt pris avtalats och påförs efter avtalets slutande export- eller importavgift, tull, skatt vid
export, import och leverans eller annan liknande kostnad eller sker ändring härav skall, om
kostnaden inte beaktats i avtalet, priset ändras i motsvarande mån.
Vid valutaförändringar samt andra förändringar utom säljarens kontroll förbehåller säljaren rätten att
göra motsvarande prisjusteringar.

15.
Mervärdesskatt
Alla prisuppgifter är exklusive mervärdesskatt (moms), om inte annat skriftligen är överenskommet.

16.
Insolvens m.m.
Finns skälig anledning att anta att köparen inte kommer att fullgöra sin skyldigheter, äger säljaren
rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger säljaren rätt att
skriftligen häva avtalet såvitt det avser icke levererat gods.
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17.
Befrielsegrunder (force majeure)
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de inträffar efter avtalets ingående och medför
att avtalets fullgörande hindras.
Arbetskonflikt och varje annan omständighet när parterna inte har någon kontroll över det, såsom
brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition,
konfiskering, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist av på transportmedel, allmän brist på
material, utebliven leverans från leverantören eller underleverantören eller förseningar av sådana
leveranser till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt, brist på råvaror och liknande.
Den part, som önskar åberopa sådana omständigheter som avses ovan, skall utan dröjsmål skriftligen
underrätta den andra parten därom.
Vardera parten äger rätt, att om tiden för driftstopp överstiger tre månader efter bekräftad
leveranstid, häva avtalet helt eller delvis avseende de leveranser som skulle ha skett under tiden i
fråga. Detta gäller även om sådan omständighet, som ovan avses, inträffar efter avtalad leveranstid.
Ingen av parterna är skadeståndsskyldig vid hävning helt eller delvis av avtalet på grund av
omständighet som angivits i denna punkt.
18.
Ansvarsfriskrivning
ABIC Kemi AB anser att alla rekommendationer och all produktinformation som presenteras är korrekt
beskrivning av produktens typiska egenskaper eller användning, men det är kundens ansvar att
noggrant testa produkten i kundens applikation för att avgöra dess prestanda, effektivitet och
säkerhet under kundens användningsförhållanden. Förslag på användning skall inte ses som ett
godkännande för intrång i något patent om inte ABIC Kemi AB lämnar en specifik skriftlig garanti för
ett visst användningsområde. ABIC Kemi AB: s enda garanti är att produkten som levereras möter våra
leverantörers eller ABIC Kemi AB `s vid leveranstillfället aktuella försäljningsspecifikationer. Att
använda en produkt för något annat ändamål än vad som anges i säkerhetsdatabladet kan medföra
skyldigheter enligt Reach-lagstiftningen.

ABIC Kemi AB frånsäger sig UTTRYCKLIGEN ALL ANNAN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI,
INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE. Kundens enda
kompensation och ABIC Kemi AB: s enda ansvar för brott mot garantin begränsas till återbetalning av
inköpspriset eller utbyte av någon produkt som visat sig vara annan än vad som är garanterats, och
ABIC Kemi AB frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för oförutsedda skador och följdskador.
19.
Tvist
Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande
rättsförhållanden, skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i
Stockholm.
Part äger dock inför allmän domstol väcka talan om utbetalning av ostridiga enligt avtalet förfallna
belopp samt beträffande annan fordran vars kapitalbelopp understiger fem basbelopp (enligt
Socialförsäkringsbalken).

20170711
sid 4

