Allmänna försäljningsvillkor
Dessa allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas mellan Målmarks International AB (härmed kallat MI
AB) och köparen, om ej annat avtalas skriftligen.
MI AB blir bundet av köpet först när köparen erhållit skriftlig orderbekräftelse.
1. Kvantitet
Alla varor levereras i förpackningar och storlekar i enlighet med gällande prislista eller offert. MI AB
kan justera en beställd kvantitet uppåt eller neråt för att passa hel pall eller kartong/förpackning, utan
avisering. Avvikelse kan också ske från beställd kvantitet om ej tillräcklig kvantitet finns på lager.
2. Produktinformation
Uppgift om vikt, dimensioner, prestanda, pris samt teknisk information och annan data i kataloger,
prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial, prislistor och annan liknande produktinformation är ungefärlig. Uppgifterna är ej bindande för MI AB utom i det fall MI AB uttryckligen i avtal hänvisar till förekommande uppgift.
3. Förpackning
MI AB levererar hela pallar. I de fall då kunden önskar beställa mindre kvantiteter och bryta pallar
och/eller förpackningar samt annat förpackningssätt debiteras en extra avgift. I anbud och avtal upptagna priser innefattar inte emballage eller pall avg. Köparen debiteras emballage och pall av MI AB
vid leveranstiden tillämpat pris.
4. Pris
Samtliga priser i prislistor, kataloger m.m. är exklusive moms. MI AB förbehåller sig rätt till ändring av
pris-, leverans- och försäljningsvillkor utan föregående avisering. Prislistor gäller tills vidare.
5. Betalningsvillkor
Betalning måste komma oss tillhanda innan fakturans förfallodatum. Då inte annat särskilt angivits
eller avtalats gäller 30 dagar netto som betalningsvillkor. Vid försenad betalning är köparen skyldig att
utge dröjsmålsränta med 20 procentenheter (20%) per år.
MI AB utför kreditbedömning av varje enskild kund. Vi förbehåller oss rätten att leverera order med
hänsyn till den kundlimit som vi åsätter kund eller om annan omständighet föreligger. Nya kunder har
alltid förskottsbetalning som villkor.
6. Äganderättsförbehåll
Godset förblir Målmarks International AB egendom till dess att godset blivit fullt betalt.
7. Leveransklausul
Såvida ej annat överenskommits eller angivits, anses godset sålt fritt MI AB´s lager och vid hela lastbilar som fritt fabrik. Köparen svarar för fraktkostnaden. Transport sker alltid på köparens risk.
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Vid leverans från centrallager av order under 10000 svenska kronor (exkl moms) uttages en expeditionsavgift på 150 SEK per order, om inget annat överenskommits.
Leveransavgifter, Pallar, Expeditions avgifter och transportemballage debiteras i förekommande fall
enligt prislista.
8. Leveranstid
Vid leveransförsening har Köparen rätt att häva köpet först efter det att Köparen uppmanat MI AB att
leverera varan och varan därefter ej levererats inom skälig tid. Om kund fått ny ungefärlig leveranstid
och inte godkänner denna nya tid måste det aviseras skriftligen senast 3 dagar efter mottagen kommunikation.
Om leveransförsening uppstår på grund av force majeure eller av annan orsak som MI AB inte svarar
för, skall leveranstiden förlängas med skälig tid.
Vid leveransförsening kan Köparen inte göra gällande några som helst anspråk gentemot MI AB på
skadestånd eller annat.
9. Force Majeure
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund, i de fall de inträffar sedan avtalet slutits
och MI AB bevisligen hindrats därav i leveransens fullgörande: arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof,
krig, oförutsedd militär inkallelse, rekvisition, beslag, stöld, valutarestriktioner, in- och utförselregleringar i Sverige eller utlandet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet,
råvarubrist, brist på arbetskraft samt fel i leverans från underleverantörer eller försening av sådan leverans till följd av omständighet, som avses i denna punkt, när MI AB inte kunnat råda över sådan
omständighet.
Det åligger MI AB, om man önskar åberopa sådan omständighet som avses i punkten ovan, att utan
uppskov skriftligen underrätta köparen om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Köparen
äger ej, när befrielsegrund föreligger, häva köpet, utan är skyldig mottaga leverans sedan hindret undanröjts.
Utan inskränkning i vad som i övrigt stadgas om avtalets fullgörande i dessa bestämmelser, äger MI
AB, om avtalets fullgörande inom skälig tid omöjliggörs på grund av Force Majeure genom skriftligt
meddelande till köparen häva avtalet.
10. Reklamation
Reklamation rörande fel eller brist av levererat gods skall ske skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet, i annat fall anses leveransen godkänd.
11. Retur
Retur skall i förväg godkännas av MI AB. Vid godkännande skickar MI AB ut en retursedel. Denna
handling skall medfölja godset vid retur. På returförsändelse som anländer till MI AB utan handlingar
utgår en avgift motsvarande 2% på returbeloppet samt fraktkostnader. Dock gäller ett lägsta belopp på
SEK 250 exkl. moms.
Retur godkännes ej i följande fall:
-

Prismärkt produkt - Ej lagerförd produkt - Speciellt anskaffad produkt för enskild kund. - Bruten
eller skadad förpackning vid fullvärdig produkt. - Ankomst till MI AB senare än 10 dagar från
fraktsedelns datum.
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12. Produktansvar
MI AB ansvarar under en tid av sex (6) månader räknat från den dag då godset levererades för felaktigheter beroende på tillverknings- eller materialfel. Vid sådana fel skall MI AB efter eget val antingen
avhjälpa felet eller utbyta det felaktiga godset. Anmärkning om fel i godset skall göras skriftligen utan
dröjsmål. Om köparen negligerar detta förlorar denne sin rätt att åtala felet. Om MI AB inte utbyter felaktigt gods eller avhjälper detta inom skälig tid efter reklamation, har köparen rätt att genom skriftligt
meddelande till MI AB återlämna det felaktiga godset.
I övrigt ikläder sig MI AB produktansvar enligt gällande svensk lagstiftning.
Om köparen frånträder avtalet har han inte någon rätt till ersättning utöver återfående av erlagd köpeskilling. MI AB är inte skyldig att utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, skada på
fast eller lös egendom, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt skada.
I den omfattning som MI AB åläggs produktansvar gentemot tredje man, är köparen skyldig att hålla
MI AB skadeslös.
13. Förfarande vid tvist
Tvist med anledning av avtalet eller i tillämpningen eller tolkningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom förhandling.
I andra hand gällande tvister angående tolkning och tillämpning av detta avtal och allt som har samband därmed får inte dras under domstols prövning, förutom då tvisten avser ett värde som understiger fyra (4) basbelopp, utan skall avgöras av skiljemän enligt svensk rätt. Skiljenämnden skall ha sitt
säte i Stockholm.

Detta avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt
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