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Allmänna leveransvillkor

1. Allmänt
Dessa leveransbestämmelser skall tillämpas när parterna, skriftligen eller
på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från dessa villkor ska ske skriftligen
mellan parterna för att vara gällande.
2. Definitioner
Med Säljaren menas Strandmöllen AB.
Med Köparen menas den som köper eller hyr produkter och tjänster.
Med Varan menas gas i flytande form, gas i komprimerad form, utrustning etc.
Med Emballage menas flaskor, paket, korgar, tankar eller andra
Emballage. Begreppet Köpare och Säljare i dessa Allmänna villkor ersätts
vid dessa fall med ”Hyresman” och ”Uthyrare”. Detta gäller även vid det fall
att teknisk utrustning, såsom förångare, gasmixer och generatorer, hyrs ut
av Säljaren till Köparen.
3. Offert
Offerter och erbjudanden måste accepteras av Köparen och vara Säljaren
tillhanda inom 30 dagar från offert-/erbjudandedatumet, för att vara bindande
för Säljaren.
4. Leverans
Leveransställe är Säljarens närmaste gasexpedition eller gasdepå.
Leverans av gas i flytande form sker när gas transporterats från tankbil till tank.
Leverans av gas i komprimerad form sker när varan är i Köparens besittning.
4.1. Leverans till köparen
Efter avtal sker leverans från Säljaren till Köparen. Köparen står då för
frakt enligt Säljarens gällande prislista. Vid speciella transportvillkor från
Köparens sida, står Köparen även för merkostnader.
Vid extern transport, som inte ombesörjs av Säljaren, gäller transportföretagets ansvars- och befordringsbestämmelser. Leverans anses ha skett då
transportföretaget övertagit varan.
4.2. Leveranstid
Varan ska levereras inom skälig tid från det att Säljaren mottagit Köparens
beställning.
Säljaren är utan ansvar för försening av leverans som är orsakad av händelser
som Säljaren inte kan lastas för. Ansvaret vid försening är under alla
omständigheter begränsat till varans värde (faktureringsvärde).
4.3. Mottagning
Köparen ska medverka till leverans genom att ta emot varan på avtalad tid
och plats.
Vid mottagandet av varan ska Köparen, innan varan tas i bruk, kontrollera att
leverans skett enligt avtal/beställning. Köparen ska meddela transportskador
och felaktig leverans till transportören, samt bifoga nödvändig dokumentation
senast arbetsdagen efter leverans.
Om Köparen inte medverkar till att en avtalsenlig leverans kan ske, som inte
beror på väsentliga avvikelser på leveransen eller leveranstiden, har Säljaren
rätt till ersättning för de kostnader som förorsakas av Köparens underlåtelse.
5. Pris
Fakturadagens pris gäller och framgår av Säljarens prislistor. Dessa är dock
inte bindande utan Säljaren har rätt att ändra priser vid ändringar av offentliga
avgifter, tull och valutakurser.
Vid en annullering eller reducering av en order från Köparens sida, har
Säljaren rätt till ersättning för kostnader som Säljaren orsakas.
5.1. Hyra av Emballage
Hyra av Emballage sker för viss tidsperiod eller tillsvidare, enligt en
dygnshyra. Vid hyra för viss tidsperiod erlägger Hyresman en förskottshyra.
Vid hyra tills-vidare erlägger Hyresman hyran i efterskott. Fakturering sker
en gång per månad.
För det fall Hyresman erlagt förskottshyra för viss tidsperiod och inte
återlämnar Emballaget efter tidsperiodens utgång, alternativt inte erlägger
förskottshyra för ny tidsperiod, debiteras Hyresman dygnshyra för Emballaget
i efterskott.
Uthyrd vara är Säljarens egendom och kan inte överlåtas eller säljas till tredje
man utan Säljarens skriftliga medgivande.
Som säkerhet för varor som hyrs ut kan Säljaren/Uthyraren kräva en depositionsavgift.
6. Skötsel och tillsyn av utrustning
Köparen ska vårda och aktsamt hantera utrustning. Köparen svarar för skada
eller förlust av utrustning då denna är i Köparens besittning.
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Det åligger på Köparen att ombesörja att lagertank och förångare hålls rena
och funktionsenliga. Köparen ansvarar även för att lagertank och förångare
är försäkrade för egen räkning. Det åligger Säljaren att ombesörja underhåll
och service av lagertank på bakgrund av normal drift. Skador av annan art
ligger på Köparen och reparation får endast utföras efter avtal med Säljaren.
7. Betalningsvillkor
Fakturering till Köpare sker i samband med leverans av varan. Betalning
ska ske 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning debiterar
Säljaren en dröjsmålsränta på förfallet belopp. Dröjsmålsräntan är gällande
referensränta plus 8 procentenheter.
8. Äganderättsförbehåll
Varan förblir Säljarens egendom till dess att full betalning skett.
9. Fel
Har Säljaren levererat felaktig vara är Säljaren skyldig att utan kostnad för
Köparen leverera felfri vara.
10. Reklamation
Köparen får göra gällande att en produkt är felaktig endast om denne
reklamerat varan skriftligen inom skälig tid från att fel har upptäckts. Säljaren
kan kräva att få varan returnerad och undersökt innan reklamation godtas.
Varan ska bara returneras efter överenskommelse med Säljaren. Returnerad
vara ska vara väl emballerad och väl märkt så att förväxling inte kan ske.
Köparen ansvarar för returnerad vara till dess att den mottagits av Säljaren.
Om reklamationen godtas av Säljaren, står Säljaren för eventuella transportkostnader och andra omkostnader i samband med retur av varan. Vid retur av
vara, där det framkommer att fel inte föreligger som Säljaren svarar för, står
Köparen för returomkostnaderna.
11. Användning av gas
Säljaren tillhandahåller varuinformationsblad, bruksanvisningar och säkerhetsinformation, som beskriver en riktig hantering av produkten.
Köparen är införstådd med att gas vid oförsiktig eller felaktig hantering och
användning kan vara en farlig produkt. Köparen förpliktar sig att informera
sig om samt att känna till och följa den anvisnings- och säkerhetsinformation
som gäller för produkten och tillhandahålls av Säljaren. Köparen ska försäkra
sig om att produkten är korrekt märkt, såsom vid leverans.
12. Produktansvar
Säljaren ansvarar inte för skada eller förlust som levererad vara orsakar,
varken
1.	På fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada eller förlust, om
skadan eller förlusten inträffar då varan är i Köparens besittning, eller
2.	På produkter framställda av Köparen eller på produkter i vilka Köparens
produkter ingår, eller för skada eller förlust på egendom, som dessa
produkter orsakar på grund av egenskaper hos levererad vara.
Säljaren ansvarar inte vid något tillfälle för produktionsbortfall, förlorad
produktionstid, ackord eller liknande indirekta förluster.
Framställer tredje man krav mot Köparen om ersättning för skada eller blir
Köparen på annat sätt uppmärksammad på farliga defekter hos varan, ska
Köparen om möjligt avvärja faran och skyndsamt underrätta Säljaren om
detta, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.
Det maximala ersättningsbeloppet regleras enligt företagsförsäkring och
uppgår till max 10. 000.000 SEK
13. Ej yrkesmässig verksamhet hos Köparen
Om Köparen inte bedriver en yrkesmässig verksamhet, utan är en privatperson
som köper en produkt för privat bruk, förutsätts att Säljaren informerats om
detta. För det fall Köparen är en privatperson som köper varor för privat bruk,
gäller bestämmelserna i Konsumentköplagen (1990:932).
14. Hävning
Vardera part har rätt att skriftligen säga upp avtalet om motparten i väsentlig
omfattning bryter mot avtalsvillkoren, t.ex. mottagnings- och betalningsvillkoren, och inte inom skälig tid vidtar rättelse.
Vardera part har dessutom rätt att med omedelbar verkan häva avtalet vid det
fall att motparten försätts i konkurs, ställer in sina betalningar eller på annat
sätt visar tecken på obestånd.
15. Tvist
Eventuell tvist mellan Säljaren och Köparen ska slutligt avgöras vid allmän
domstol.
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