SinChriJo Agenturer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR SinChriJo Agentuer AB (”SinChriJo”)
Nedanstående villkor gäller såvida ej annat avtalats.
1. Avtalets ingående
Alla anbud och offerter är utan åtagande för SinChriJo, det vill säga att de inte är bindande för
SinChriJo förrän anbudet antagits och SinChriJo lämnat skriftligt erkännande på beställningen.
2. Leveransvillkor
Varje leverans levereras fritt SinChriJo:s anläggning i Höganäs, Sverige (Ex Works, Incoterms
2010).
Uppgivna leveranstider är ungefärliga. Anser SinChriJo att väsentlig försening kommer att
uppkomma skall Köparen underrättas därom utan dröjsmål. Medför sådan väsentlig försening
olägenhet av väsentlig betydelse för Köparen äger köparen häva avtalet såvitt avser försenad
produkt. Vid successiva leveranser betraktas varje leverans som en fristående försäljning och
Köparen har inte rätt att vid försening av delleverans häva avtalet i övrigt utan enbart den
delleverans som är försenad.
Köparen äger ej rätt att framställa skadeståndsanspråk gentemot SinChriJo till följd av försening
av leverans eller delleverans.
3. Köparens undersökningsplikt – reklamation - fel i produkt
Köparen skall undersöka produkten omedelbart efter mottagandet. Vill Köparen framställa anspråk
mot SinChriJo på grund av fel i levererad produkt skall reklamation ske genast.
Om reklamation ej skett senast tre (3) vardagar efter mottagandet anses levererad produkt vara
godkänd av Köparen.
Köparen äger ej rätt att åberopa produkten som felaktig om denna tagits in i Köparens produktion,
bearbetats eller sålts vidare.
Är produktens emballage skadat skall Köparen, på fraktsedeln, ange vari skadan består och dess
omfattning.
4. Ansvarsbegränsning
Är levererad produkt behäftad med fel och har reklamation skett enligt ovan skall SinChriJo, enligt
SinChriJos eget val, antingen utbyta produkten mot felfri produkt eller göra avdrag på
köpeskillingen med ett belopp som svarar mot felet, högst motsvarande den avtalade
köpeskillingen avseende den del av levererad produkt som är behäftad med fel.
SinChriJo är häröver inte skyldig att i någon form utge ersättning till Köparen för fel i levererad
produkt.
SinChriJo ansvarar ej heller för kostnader, förluster eller liknande; inklusive men ej begränsat till
driftsförluster, förlorad vinst eller annan indirekt skada till följd av användning av undermålig eller
defekt produkt eller för någon följd av tillverkning eller användning av undermålig eller felaktig
produkt i kombination med andra produkter, material eller ämnen.
Om ansvar uppkommer till följd av tvingande lag om produktansvar skall SinChriJo endast betala
ersättning för skada vållad genom eventuell säkerhetsbrist hos produkten om och i den
utsträckning sådant ansvar täcks av SinChriJos produktansvarsförsäkring.
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5. Betalning
Köparen skall erlägga i orderbekräftelsen angivet pris inom angiven tid. Betalar inte Köparen i rätt
tid har SinChriJo rätt att tillgodoräkna sig dröjsmålsränta från förfallodagen, efter vid varje tid
gällande referensränta plus tio (10) procentenheter.
6. Äganderättsförbehåll
SinChriJo förbehåller sig äganderätten till försålda produkten till dess att köpeskillingen för
produkten till fullo erlagts till SinChriJo.
7. Skatter (indirekta eller direkta) och avgifter
Skulle skatter eller avgifter läggas på produkten efter SinChriJo angivit sitt pris för denna, eller
skulle sådana skatter eller avgifter höjas, har SinChriJo rätt att höja avtalat pris i motsvarande
utsträckning.
8. Insolvens m.m.
Om SinChriJo efter avtalets ingående får anledning ifrågasätta Köparens betalningsförmåga har
SinChriJo, utan skyldighet att förebringa bevisning om riktigheten av detta antagande, rätt att
annullera avtalet såvida inte Köparen på begäran betalar produkten i förskott eller ställer
tillfredställande säkerhet för rättidig betalning.
9. Force Majeur
SinChriJo fritar sig från allt ansvar och förbehåller sig rätt att efter eget val antingen annullera avtal
om leverans helt eller delvis eller att uppskjuta leveransen, om avtalets fullgörande förhindras eller
påtagligt försvåras genom krig, krigsliknande förhållanden, myndigheters förbud eller påbud,
arbetskonflikter, råvarubrist, maskinskada eller andra förhållanden av vad slag de vara må, som
huvudsakligen ligger utom SinChriJos kontroll. SinChriJo äger rätt att avbryta leverans av vara då
det enligt SinChriJos bedömning föreligger fara för personskada, miljöpåverkan, sak- eller
egendomsskada.
10. Tvister
Tvister skall, avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän – varvid förfarandet skall äga
rum i Helsingborg, Sverige. Skiljeförfarandet skall ske på svenska. SinChriJo äger alltid rätt att
väcka talan mot köpare vid Helsingborgs tingsrätt avseende krav på betalning avseende belopp
som understiger trettio (30) prisbasbelopp.
11. Tillämplig lag
Detta avtal skall i sin helhet regleras av svensk materiell rätt, med undantag för svenska
internationella privaträttsliga regler om lagval.
____________________

