Försäljnings- och leveransvillkor
Dessa villkor äger tillämpning i den mån annat icke skriftligen
överenskommits.

1. Giltighet
Alla anbud lämnas friblivande utan förbindelse, med förbehåll för
mellanförsäljning.
Ordererkännande från säljaren, mot vilken köparen ej omgående
framställt skriftlig anmärkning, anses till alla delar godkänt av
köparen, även i det fall ordererkännandet på ett eller annat sätt
skulle avvika från tidigare lämnad offert, beställning eller vad som
angivits vid tidigare förhandlingar.
Alla priser gäller oförpackat gods fritt säljarens lager, och utöver
avtalat pris skall köpare erlägga därpå belöpande mervärdesskatt.
Uppgivna leveranstider är ungefärliga, och alla uppgifter
beträffande vikt dimensioner, kvantitet etc är ungefärliga med
normala toleranser, och för fanér gäller att skillnader i tjocklek på
1/10 mm måste tolereras.
Eventuellt förhöjda frakter, nytillkomna eller förhöjda tullsatser,
export-, import-, eller andra därmed jämförliga avgifter, och övriga
inländska och utländska pålagor och varufördyringar, vilka direkt
eller indirekt drabbar den försålda varan efter ordererkännandets
datum, skall betalas av köparen.
Priset på importerade varor är baserat på valutabankens växelkurs
på offertdagen, och varje variation i pariteten mellan den svenska
kronan och den utländska valutan är för köparens räkning.

2. Leveransplats
Såvida inte annat överenskommits, är godset levererat fritt
säljarens lager, och alla försändelser sker för köparens räkning, och
på hans risk oberoende av leveransorten. Säljaren svarar ej för
under transport uppkomna skador.
Leveransen anses fullgjord och faran för godset övergår på
köparen i det ögonblick, som godset ställes till köparens
förfogande.

3. Fel, brister eller dröjsmål
Om leveransen helt eller till någon del försvåras eller omöjliggörs
genom att säljarens leverantör underlåter att fullgöra sina
leveranser, eller genom att köpeavtalets varor av en eller annan
anledning utanför säljarens kontroll försenas, förstöras eller av
annan orsak ej inlevereras till säljaren i beräknad omfattning, är
säljaren berättigad till att uppskjuta leverans, leverera mindre
kvantitet eller häva köpet, och någon annan ersättningsskyldighet
skall ej föreligga.
Om vid successiva leveranser någon av leveranserna uppskjutes,
må säljaren äga rätt att uppskjuta efterföljande leveranser i
motsvarande mån.
Uppstår hinder för köparen att mottaga godset på överenskommen
leveransdag, skall detta anses levererat och av köparen betalas som
om det vore levererat.
Om varan blivit besiktigad av köparen före leverans, gäller varan
såsom godkänd med avseende på mängd och kvalitet, och
detsamma gäller, därest köparen skulle underlåta att besiktiga
varan efter att ha mottagit säljarens meddelande om att varan är
besiktningsklar.
Reklamationer skall ske skriftligen och åtföljda av detaljerad
redogörelse över fel, som föranleder reklamation, vara säljaren
tillhanda inom 8 dagar efter varans mottagande eller inom 8 dagar
från den tidpunkt, som felet borde upptäckas. I de fall
reklamationer framställas, får ingen del av den levererade
godsmängden bearbetas eller tagas i anspråk av köpare, utan hela
godsmängden skall kunna besiktigas av säljaren. Dessutom skall
varan av köparen hållas försvarligt upplagd. Om vad i detta stycke
angivits icke iakttages, förlorar köparen rätt till ersättning.
Vid fanér kan upp till 5 procent av bladantalet ha skärfel och vid
plank och bräder garanterar säljaren ej likhet i färg och struktur.
Vid blockvara faktureras ytter- och mittbräder till det pris, som
gäller för hela blocket, även om detsamma avviker från blockets
nominella tjocklek. Angivna tjocklekar gäller för otorkad vara.
Godkänd reklamation äger säljaren i eget val inom skälig tid
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reglera, antingen genom täckande av brist vid
kvalitetsreklamation, eller genom att vid kvalitetsreklamation
iståndsätta den felaktiga vara eller lämna skälig ersättning. Ingen
annan ersättningsskyldighet skall föreligga.
Oberoende av reklamation eller tvist om leverans skall betalning
erläggas för sådan del av leveransen, som ej är föremål för tvist,
och köparen kan ej hålla tillbaka mer likvid än den, som motsvarar
kostnaden för att avhjälpa fel eller brist.
Säljaren är fri från all ersättningsskyldighet för fel eller brist, som
köparen utan säljarens medgivande avhjälpt.
Alla ersättningsanspråk är begränsade till säljarens offererade
försäljningspris för den godsmängd, som föranleder
ersättningsanspråk, och köparen kan icke under några
förhållanden vara berättigad till ersättning för indirekta skador
eller följdskador orsakade av att säljaren ej fullgjort sina
åligganden.
Vid eventuell retur av varor tillsäljaren har köparen icke rätt att
kräva ersättning för arbetslöner, frakter och därmed jämförbara
kostnader.

4. Likvid
Om ej annat skriftligen överenskommits, skall betalning erläggas
kontant inom 30 dagar från leveransdatum.
Check, accept eller annan förbindelse anses icke som betalning,
förrän den till fullo inlösts.
Vid delleveranser skall betalning erläggas för varje leverans, och
om ej betalning enligt avtal erlägges vid varje leverans, äger
säljaren rätt att frånträda avtalet med köparen utan
ersättningsanspråk från dennes sida.
Om köparen ej erlägger betalning i rätt tid, är säljaren berättigad
att från förfallodagen tillgodoräkna sig dröjsmålsränta. Lagstadgad
påminnelseavgift debiteras särskilt.

5. Äganderättsförbehåll
Det levererade godset förbliver säljarens egendom tills full
betalning skett, men faran för godset åvilar köparen som under
punkt 2 sägs.
Köparen är skyldig att hålla godset försäkrat, intill dess det blivit
tillfullo betalt.

6. Torkning
Säljaren är fri från all ersättningsskyldighet för torkskador
uppkomna under eller efter av denne ombesörjd torkning.

7. Force majeure
Krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda
militärinkallelser, rekvisitioner, beslag, embargo,
valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän
varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt,
inskränkningar ifråga om drivkraft, kassation av arbetsstycken,
eldsvåda, fel eller försening av leveranser från underleverantör,
översvämning, naturkatastrofer eller liknande händelser, som
berör säljaren eller hans underleverantörer, eller som för säljaren
kan föranleda kostnader, vilka han vid anbudets angivande
skäligen ej bort räkna med, berättigar säljaren att antingen häva
köpet eller förlänga kontraktstiden.
Säljaren skall emellertid äga rätt att fordra att beställaren mottager
så stor del av leveransen, som blivit färdigställd.

8. Tvist
Tvister i anledning av dessa bestämmelser skall i första hand lösas
genom överenskommelse mellan parterna, och endast om sådan
överenskommelse icke kan träffas, avgöras av skiljenämnd enligt
svensk lag om skiljemån.
Svensk lag är tillämplig på dessa bestämmelser.
Det förhållande att tvist uppstått, och sådan fråga hänskjuts till
avgörande av skiljenämnd, befriar icke köparen från skyldigheten
att erlägga förfallna belopp eller att i övrigt fullgöra sina
åtaganden.
Oberoende av vad som angivits i denna punkt, äger part hos allmän
domstol anhängiggöra talan beträffande utfående av ostridig, förfallen
fordran.
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