ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSBESTÄMMELSER
Nedanstående villkor gäller för försäljning, tillverkning och leverans från Plast Petter AB (nedan ”Säljaren”) till köpare i och utanför
Sverige (nedan ”Köparen”). Villkoren gäller, oavsett Köparens inköpsbestämmelser, såvida inte annat skriftligen har avtalats.
1. OFFERT OCH AVTALS INGÅENDE

8. KVANTITET

Säljarens offert har en giltighetstid av sextio (60) dagar räknat från och
med det datum som anges på offerten, om inte annan tid har angivits i
offerten eller följer av punkterna 2 och 11 nedan. Avtal anses ingånget
först när Säljaren har skickat ett ordererkännande till Köparen. För
ingånget avtal gäller endast de i ordererkännandet angivna villkoren, och i
övrigt dessa Allmänna försäljningsbestämmelser om inte annat särskilt har
avtalats. Om avtalet avser successiv leverans ska varje leverans betraktas
som en fristående försäljning. Köparen har därmed inte rätt att vid
dröjsmål eller fel vid delleverans göra påföljder gällande rörande avtalet i
övriga delar.

Avtalad kvantitet får vid leverans över- eller understiga tio (10) procent vid
specialtillverkade order utan att leveransen är att anse som felaktig enligt
punkt 9. Med avtalad kvantitet förstås totalt avtalad kvantitet oavsett om
delleverans förekommer eller inte.

2. PARTERNAS MEDVERKAN
Parterna är skyldiga att på ett lojalt och professionellt sätt medverka till
avtalets fullgörande. Köparen ska tillhandahålla de underlag (skisser och
information i övrigt) som krävs för att produkterna ska kunna tillverkas i
enlighet med Köparens önskemål. Den av Säljaren angivna leveranstiden
förutsätter Köparens rätta medverkan och leveranstiden beräknas därmed
från fullt accepterad kontraktsgenomgång. Köparen ska upplysa Säljaren
om omständigheter av betydelse för tillverkningen som han kände till eller
borde ha känt till. Om Köparen inte medverkar till köpet i tillräcklig
utsträckning har Säljaren rätt att utan påföljder uppskjuta tillverkning och
leverans i skälig tid. Vid väsentligt åsidosättande av denna punkt från
Köparens sida har Säljaren även rätt att utan påföljd häva avtalet.

3. RITNINGAR, MODELLER OCH VERKTYG
I de fall ritningar, modeller, verktyg eller andra underlag behövs för
tillverkning av produkterna debiteras Köparen kostnaden för detta, varom
överenskommelse ska träffas innan tillverkning påbörjas. Sådana modeller,
verktyg eller andra underlag utgör, såvida inte annat har avtalats, Säljarens
egendom men får inte utan Köparens medgivande användas för annans
räkning. Säljaren har dock rätt att använda producerade produkter,
ritningar eller underlag i övrigt, tryck samt bilder av desamma i egna
marknadsföringssyften om inte annat har överenskommits skriftligen med
Köparen.

4. DELAR SOM KÖPAREN SKA TILLHANDAHÅLLA
Om någon produktdel ska tillhandahållas av Köparen ska denna levereras
fritt säljaren. Sådana delar ska levereras med tio (10) procent
överkvantitet för att kompensera eventuellt bortfall i samband med
produktion. Försenad leverans av ingående delar från Köparens sida ger
motsvarande skälig uppskjuten leveranstid från Säljaren.

5. TRYCK
Säljaren ombesörjer vid önskemål allt original- och tryckarbete som behövs
för att produkterna ska kunna tillverkas efter Köparens önskemål. För
original- eller annat förberedande tryckarbete som Säljaren utför debiteras
en kostnad per påbörjad arbetstimme. Kliché- samt uppsättningskostnad
tillkommer vid varmpräglings- respektive blindtryck. Filmkostnad
tillkommer vid offset- respektive screentryck om film saknas och en
startkostnad gäller för digitaltryck. Tilläggskostnader för tryck enligt ovan
anges specifikt på offerter och ordererkännanden från Säljaren.
Säljaren åtar sig att spara original, filmer och klichéer kostnadsfritt för
Köparens räkning i tre (3) år, vilket gör att denna kostnad besparas Köparen
vid ny order.
Vid screentryck på icke vita underlag kan viss färgavvikelse förekomma, för
vilket Säljaren inte kan påta sig något felansvar. Säljaren förbehåller sig
rätten att rekommendera lämplig tryckmetod samt upplysa Köparen i de
fall tryckets kvalitet i enlighet med Köparens önskemål inte kan
säkerställas. Säljaren ansvarar inte för fel i de fall Köparen inte följer en
sådan rekommendation eller har informerats om tryckets tekniska
begränsningar.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Plast Petter AB är ett registrerat firmanamn. Det stiliserade "P:et" för sig
samt i kombination med texten "PETTER", i färg såväl som i svart-vitt,
är registrerade varumärken. Fler immateriella rättigheter finns och kan
tillkomma hos Säljaren och omfattas då av vad som sägs i denna punkt. För
all användning av Säljarens immateriella rättigheter krävs Säljarens
skriftliga godkännande före användning.
I de fall Säljaren konstruerar eller tillverkar produkter, prototyper eller
insatsvaror i annan produkt eller tillhandahåller tryck utifrån förebilder
som har erhållits från Köparen eller tredje man kan inte Säljaren, i
egenskap av tillverkare, påta sig något ekonomiskt ansvar för eventuellt
intrång som hävdas i någons rätt på grund av patent, mönsterskydd,
varumärkesskydd, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Köparen
är skyldig att gottgöra Säljaren för alla eventuella kostnader och skador
som kan drabba Säljaren genom att dylikt intrång görs gällande.

7. UTFALLSPROVER OCH TILLVERKNINGSKLAR ORDER
Om Köparen godkänner utfallsprov av produkter och/eller tryck godtar
Säljaren inga anmärkningar enligt punkt 9 om levererade varor
överensstämmer med godkänt utfallsprov. Om anmärkning inte görs mot
ordererkännande inom tre (3) dagar anses ordern klar för tillverkning och
anmärkningar kan på motsvarande sätt som ovan inte göras gällande efter
denna tid.

9. UNDERSÖKNING OCH REKLAMATION
Genast efter leverans av produkterna ska Köparen undersöka desamma. Av
Säljarens utförd leveranskontroll fritar inte Köparen från sin allmänna
skyldighet att kontrollera godset vid mottagandet.
Eventuella reklamationer avseende produkternas kvantitet eller synbara
skick ska meddelas Säljaren inom tio (10) dagar från leverans av
produkterna. Eventuella reklamationer avseende dolda fel i produkterna
ska riktas till Säljaren inom sex (6) månader efter leverans. Underlåtenhet
att reklamera inom ovan angivna tider innebär att produkterna anses vara i
överensstämmelse med vad som har avtalats.
Vid fel har Säljaren skyldighet att vidta åtgärder och efter eget val göra
prisjustering, reparation eller omarbeta varan. Inom Sverige levereras
utbytt, reparerat eller omarbetat gods fraktfritt till Köparen. Returfrakt
ska ske på Säljarens gällande fraktavtal. Defekta produkter får inte
förstöras eller i övrigt disponeras utan att Säljaren först har underrättats
om, och godkänt, detta.

10. TRANSPORTSKADOR
Fel eller brister förorsakade av transport ska omedelbart skriftligen delges
transportören och snarast underrättas Säljaren på ett ändamålsenligt sätt.

11. PRISER OCH LEVERANSVILLKOR
Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt (moms) och frakt.
Gällande leveransvillkor är fritt fabrik. Priserna gäller oförpackat gods om
inte annat följer av ordererkännandet. Order med varuvärde understigande
300 kr expedieras inte. Vid order vars varuvärde understiger 1000 kronor
tillkommer en administrationskostnad. Kostnad för pappersfaktura
tillkommer. Angivna priser gäller med reservation för materialprisförändringar om maximalt fem (5) procent vid produktionstillfället. I
annat fall omräknas priset motsvarande prisändringen

12. BETALNING OCH DRÖJSMÅL
Betalning ska ske i enlighet med de betalningsvillkor som följer av faktura
som skickas av Säljaren.
Om visst belopp inte är Säljaren tillhanda senast på förfallodagen har
Säljaren, utöver andra tillämpliga påföljder, rätt att debitera
dröjsmålsränta, erhålla ersättning från Köparen för alla kostnader som har
uppkommit på grund av indrivningen av upplupen fordran samt avbryta
leveranser tills betalning av alla fordringar har erlagts. Belopp som har
erlagts av Köparen ska anses utgöra betalning av utestående fordringar i
kronologisk ordning baserad på respektive förfallodatum.

13. SÄKERHET OCH ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL
Levererade varor förblir Säljarens egendom till dessa är till fullo betalda.
Om det finns anledning att anta att Köparen inte kommer att fullgöra sin
betalningsskyldighet har Säljaren rätt att kräva kontant betalning eller att
godtagbar säkerhet ställs. Om inte så sker har Säljaren rätt att utan
skadeståndsskylighet häva avtalet och stoppa fortsatt leverans samt återta
redan levererat gods.
Hävnings- och återtaganderätt föreligger även om betalningsförsummelsen
avser en annan leverans som Säljaren har gjort till Köparen eller annan
fordran som Säljaren har på Köparen. Risken för förlust av eller skada på
produkterna övergår på Köparen som har vårdplikt över produkterna efter
att han har tagit emot dem.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING
Säljaren ansvarar inte för vinstbortfall, förlust av produktion, indirekta
eller andra speciella bi- eller följdskador som Köparen kan drabbas av till
följd av dröjsmål eller fel i produkterna.

15. FORCE MAJEURE
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse,
om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför
partens skäliga kontroll. Sådana hindrande omständigheter innefattar krig,
terrordåd, myndighetsåtgärd, epidemi, explosion, brand, vattenläckage,
arbetsmarknadskonflikter, avbrott i transporter, telekommunikationer,
elektricitet, haveri av maskin, utrustning eller fabrik.
Part som upplever sådana hindrande omständigheter ska underrätta
motparten om förhållandet samt vidta skäliga åtgärder för att begränsa
effekterna av omständigheten.

16. LAGVAL OCH TVIST
Svensk lag samt INCOTERMS 2010 ska gälla vid tolkning och tillämpning av
detta avtal. Tvist med anledning av avtalet ska i första hand inriktas på att
lösas genom seriösa förhandlingar mellan parterna. Om överenskommelse
inte kan nås efter skäliga förhandlingsansträngningar ska tvisten slutligen
avgöras av allmän domstol i Sverige. Språket vid tvistelösning i domstol ska
vara svenska eller engelska.

