VY2018
Allmänna leveransbestämmelser för Värmebehandling av
industriella verktyg och komponenter.

1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna
skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från
leveransbestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.
2. Ritningar och teknisk dokumentation
Alla ritningar och andra tekniska handlingar rörande detaljer eller dess
tillverkning, vilka före eller efter avtalets ingående överlämnas av den
ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom.
Mottagna ritningar, andra tekniska handlingar eller teknisk
information får inte utan andra partens medgivande användas för
annat ändamål än det för vilket de överlämnats. De får inte heller utan
medgivande från andra parten kopieras, reproduceras, utlämnas till
tredje man eller på annat sätt bringas till dennes kännedom.
3. Produktinformation
Uppgifter i produktinformation och i prislistor är bindande endast i
den utsträckning det individuella avtalet hänvisar till dem.

4. Beställning och beställningsunderlag
Ytbeläggning och/eller värmebehandling av detaljen skall utföras i
enlighet med beställningen. Om det är uppenbart för leverantören att
tjänsten ej kan genomföras på grund av tekniska eller andra skäl vilka
gör beställningen orimlig eller omöjlig skall leverantören i första hand
begära komplettering av beställningen och i andra hand avvisa
densamma. Beställaren ansvarar för att informationen i beställningen
är korrekt.
5. Leverans och leveranstid
5.1 Leverans sker fritt leverantörens lager, Ex Works (Incoterms
2000). Den beställda detaljen skall levereras vid den tidpunkten som
parterna har avtalat.
5.2 Om beställaren efter tidpunkten då avtal träffades önskar ändringar
i eller tillägg till den beställda tjänsten har leverantören rätt till
förlängning av leveranstid så mycket som med hänsyn till alla
omständigheter får anses nödvändig. Leverantören har även rätt till
förlängning av leveranstid om beställaren inte korrekt eller i rätt tid
uppfyller de förpliktelser angående information om detaljen som
enligt detta avtal åvilar honom.
5.3 För det fall leverantören finner att han inte kan leverera inom
avtalad tid skall han omgående underrätta beställaren härom och i
samband härmed även ange orsaken till dröjsmål och en ny
leveranstid.
5.4 Det åligger beställaren att svara för fullgott emballage. Om godset
så kräver skall beställaren även skydda detsamma från
korrosionsskador vid transport till leverantörens lager.
5.5 Vid försening av leverans skall skadestånd eller vite
(leveransböter) av den part, som orsakat försening, endast utgå i den
omfattning som parterna skriftligen överenskommet.

6. Betalning
6.1 Om överenskommelse om betalningsvillkor saknas skall
beställaren betala mot faktura.
6.2 Uppkommer för tidpunkten för leverans skälig anledning till
antagande att part ej kommer att kunna fullgöra sina åtaganden enligt
avtal, äger andra parten rätt att kräva att säkerhet ställes för
fullgörandet. Ställes ej säkerhet som kan godtagas, har den part som
fodrar säkerhet rätt att häva avtalet.
7. Ansvar för fel
7.1 Leverantören åtager sig att lämna en Kvalitetsförsäkran i händelse
av fel på utförd värmebehandling eller ytbeläggning. Vidare innebär
kvalitetsförsäkran att leverantören åtager sig att i enlighet med de
villkor och förbehåll som framgår nedan utge ekonomisk ersättning
till beställaren.
Fel skall anses föreligga om den av leverantören utförda tjänsten inte
uppfyller de krav som angetts i beställningen. Fel skall även anses
föreligga vid skador på detaljen som är hänförliga till utförd
värmebehandling eller fel och brist i den tekniska processen.
7.2 För värmebehandling gäller att kvalitetsförsäkran ger beställaren
rätt till ersättning för skada vid värmebehandling med högst 1 ggr (en
gånger) kostnaden för utförd värmebehandling eller det lägre belopp
som skadan omfattar, exkl. mervärdeskatt och frakt. I övrigt ikläder
sig leverantören icke någon skyldighet att till beställaren betala
ersättning av något slag för att eventuella förluster och skador som
kan förorsaka beställaren, på grund av fel uppkomna i godset
värmebehandling och/eller andra arbetsoperationer.
Det åligger vardera part att minimera eventuella kostnader vid
inträffad skada. Belopp under 500 kr ersätts inte.

7.3 Kvalitetsförsäkran avser endast fel som visar sig inom 2 månader
från leveransdagen. En förutsättning för kvalitetsförsäkrans giltighet
är att förfallna skulder till leverantören reglerats enligt gällande
betalningsvillkor.
7.4 Anmälan om fel med begäran om ersättning skall ske till
leverantören inom 14 dagar från det att beställaren märkt eller bort
märka felet. För att beställaren skall kunna göra gällande
kvalitetsförsäkran skall han förete för utredningen erforderliga
handlingar. Skulle beställaren reklamera ett fel i enlighet med
kvalitetsförsäkran och det sedermera visar sig inte föreligga något fel
som leverantören svarar för, har leverantören rätt till ersättning för
skälig arbetskostnad och direkta utlägg som den felaktiga
reklamationen orsakat leverantören.
8 Skadestånd
Utöver vad som föreskrivs under punkten 7 skall leverantören inte ha
något ansvar för fel i godset. Leverantören är sålunda ej i något fall
skyldig att till beställaren utge skadestånd för skada som uppkommer
hos beställaren på grund av fel, såsom skada på egendom, utebliven
vinst, produktionsbortfall eller annan direkt eller indirekt skada av vad
slag det vara månde. Denna begränsning av leverantörens ansvar
gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
9 Produktansvar
Beställare och leverantör ansvarar för produktskada i enlighet med
lag. Det åligger dock beställaren att ersätta leverantören för den skada
som kan uppstå för det fall beställaren åläggs ansvar gentemot tredje
man. Framställer tredje man krav mot beställaren eller leverantören på
ersättning för skada eller förlust enligt Produktansvarslagen, skall den
andra parten underrättas härom. Sådant anspråk skall beställaren
handlägga självständigt. I det fall tredje man likväl väljer att vidhålla
anspråket mot leverantören åligger det denne att handlägga anspråket
enligt beställarens anvisningar och på beställarens risk och bekostnad.

10 Befrielsegrunder
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att
avtalet fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande:
arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan
råda över, såsom eldsvåda, krig, beslag, valutarestriktioner,
inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av
leveranser från underleverantör, som orsakats av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras
inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål
genom skriftligt meddelande underrätta andra parten om uppkomsten
därav, liksom om dess upphörande. Om avtalets fullgörande försenas
mer än sex månader på grund av ovan angiven omständighet äger
vardera part rätt att frånträda avtalet. Några andra påföljder har part
inte rätt att göra gällande. Leverantören skall dock alltid ha rätt till
ersättning för redan levererade tjänster.
11. Intrång i tredje mans rätt
Leverantören ansvarar ej för eventuella intrång på beställarens gods i
tredje mans rätt, på grund av patent, mönsterskydd eller liknande.
12 Tvister
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras
genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I
sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå
av en eller tre skiljemän.
Skiljeförfarandets säte ska vara Jönköping.

