Försäljningsvillkor företag
1. Dessa allmänna försäljningsvillkor skall äga tillämpning i den mån de inte skriftligen ändras av parterna i
specifika kontraktshandlingar.
2. Leverantör
Med Leverantör menas i detta avtal Nitoves AB.
3. Produkter
Dessa villkor avser de produkter som framgår av Leverantörens vid tillfället tillämpade prislista. Prislista finns att tillgå
hos Leverantören och erhålles vid förfrågan.
4. Bakgrund och syfte
4.1 Leverantören är försäljare för artiklar inom jakt och fritid.
4.2 Syftet med dessa villkor är att Köparen skall få möjlighet köpa varorna från Leverantören.
5. Beställning
5.1 Ingen beställning är bindande för Leverantören, om inte Leverantören per e-mail, fax eller skriftligen orderbekräftat
denna.
5.4 Varje beställning ses som en enhet som levereras samt faktureras separat, om inte annat överenskommits.
5.5 För samtliga beställningar från Köparen till Leverantören gäller dessa villkor.
6. Priser och betalningar
6.1 Mervärdesskatt och frakt tillkommer angivna priser.
6.2 Leverantören förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering, varvid ny prislista snarast möjligt skall
delgivas Köparen. Ny prislista gäller från datumet den utfärdats.
6.3 Om Leverantören tillför nya produkter till sortimentet skall dessa villkor gälla även för dem.
6.4 Leverantören lämnar kredit endast i den utsträckning man bedömer det lämpligt. När kredit lämnats skall betalning
ske mot faktura och vara Leverantören tillhanda senast överenskommet antal dagar från fakturadatum (normalt 30
dagar), oavsett om sista betalningsdag är annan än vardag. Vid kredit sker fakturering från faktisk leveransdag fritt
Leverantörens lager.
6.5 Vid försenad betalning skall Köparen erlägga dröjsmålsränta till Leverantören beräknad efter en räntefot
motsvarande 10% per månad. Påminnelseavgift debiteras med 20 kronor plus moms. Ej utlösta paket debiteras en
avgift om 250 kr plus moms.
6.6 Varje betalning som erhålls från Köparen har Leverantören rätt att avräkna förfallen skuld och ränta efter eget val.
7. Leveranstid och leveranssätt
7.1 Leveranstiden som anges av Leverantören är ungefärlig och innebär att Leverantören skall göra sitt bästa för att
uppfylla den.
7.2 Leveransvillkoret är fritt Leverantörens lager. Normalt ordnar Leverantören frakten med Postens
företagspaket/postpaket/pallett (ej påskyndad eller express) på Köparens bekostnad och risk, förutsatt att Köparen
meddelat leveransadress för beställningen.
7.3 Leverantören är inte skyldig att tillhandahålla produkt som gått ur Leverantörens egna eller underleverantörens
sortiment. Leverantören levererar normalt inte i den mån Köparen har utestående förfallen skuld till Leverantören, när
avtalsbrott uppkommit eller när obestånd föreligger eller kan befaras.

8. Garanti och ansvar
8.1 För fel i produkt innebärande att produkten inte uppfyller avtalad specifikation gäller följande garanti:
8.2 Leverantören ansvarar endast för fel som påtalas inom 3 månader från leveransdagen. I den mån Leverantören från
sin underleverantör erhåller längre garantitid skall han verka för att tillgodogöra Köparen sådan garanti. Köparen har
inte rätt att överlåta till annan sina rättigheter mot Leverantören i anledning av garanti och ansvar. I vissa fall kan
garantitiden vara längre eller kortare, detta anges då specificerat på Kundens erhållna faktura.
8.3 Leverantörens ansvar i anledning av fel innebär vanligen att Leverantören så snart produkten reklamerats, med
beställnings-/ordernummer, sända Köparen ersättningsprodukt. Om produkten finns i lager sker detta normalt snarast.
Vid fel i ersättningsdel, till från Leverantören levererad sammansatt produkt, gäller att montering av ersättningsdel
normalt sker samma dag som Leverantören erhåller den defekta reklamerade produkten, förutsatt att erforderlig felfri
produkt finns i lager hos Leverantören.
8.4 Leverans av ersättningsprodukt innan defekt produkt kommit Leverantören tillhanda sker med postens
företagspaket/postpaket/ pallett (ej påskyndad eller express).
8.5 Köparen betalar returfrakt och Leverantören erlägger frakt för ersättningsvara. Försändelse skickas på verifierbart
sätt, lämpligen Postens brev/företagspaket/postpaket/pallett.
8.6 Den defekta produkten skall Köparen utan dröjsmål sända till Leverantören. Om den defekta produkten inte är
Leverantören tillhanda inom 10 dagar från det datum ersättningsprodukt sänts från Leverantören, eller om produkten
visar sig inte vara behäftad med påstått fel har Leverantören rätt till full betalning för ersättningsprodukten.
8.7 Leverantörens ansvar omfattar inte:
- fel förorsakade vid Köparens användning av produkten med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som
påverkar dess funktion, - fel förorsakade av Köparen företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte skett i
enlighet med Leverantörens instruktioner, - fel förorsakad vid Köparens användning av produkten på annat sätt än som
framgår av användardokumentation eller genom försummelse av Köparen, dennes personal, tredje man eller genom
andra omständigheter utom Leverantörens kontroll, - normalt driftsunderhåll ej utförts, normal förslitning eller att
anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.
8.8 Leverantörens ansvar för fel och brister är begränsat till det ovan angivna och Köparen kan inte rikta andra anspråk
mot Leverantören i anledning av fel.
8.9 Leverantören ansvarar inte i något fall för skada, och särskilt inte för Köparen eller tredje mans eventuella förlust av
köpt produkt. Leverantörens ansvar är begränsat till den levererade varan och ersättningsskyldighet för direkta och
indirekta skador inkluderas inte.
8.10 Fource majeure
Vid leveransförseningar beroende på omständigheter utanför vår kontroll fritar vi oss från skadeståndsskyldighet. Vi
ansvarar ej heller för köparens avtal med tredje part vad avser skyldigheter vid leveransförseningar, felleveranser,
fabrikationsfel e.d.
9. Skiljeklausul
9.1 Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall, liksom andra tvister härrörande ur
rättsförhållanden p g a detsamma, avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Om skiljeförfarande påkallas för belopp överstigande 2
Mkr skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän.
9.2 Om svarande part underlåter att ställa av skiljenämnd begärd säkerhet, skall skiljeförfarandet om påkallande part så
begär avslutas och påkallande part har i sådant fall rätt att i stället väcka talan vid domstol.

