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FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR
Varje försäljning görs enbart enligt Strandmöllen AB försäljnings- och
leveransvillkor nedan, om inte annat har avtalats skriftligen.

Reklamation ska göras omedelbart och inom 8 dagar efter mottagande
av varan.

Strandmöllens eventuella underlåtenhet att invända mot bestämmelser i någon form av meddelande från köparen kan inte betraktas
som ett undantag från tillämpningen av bestämmelserna i dessa
försäljnings- och leveransvillkor.

FLASKOR, PAKET, TANKAR OCH TEKNISK UTRUSTNING
Vid leverans av gaser i flaskor, paket, flaskbehållare eller annan förpackning samt teknisk utrustning, såsom tankar, gasblandare, frysutrustning etc. beräknas en hyra enligt gällande hyresvillkor.

PRISER
Priserna är angivna exklusive moms. Strandmöllen kan reglera det
angivna priset fram till leveransen till följd av dokumenterade ökade
tillverknings- och anskaffningskostnader för Strandmöllen på grund
av förändringar i skatter, avgifter, valutakurser, tullar, råmaterial, transportkostnader etc.

Invändningar mot sammanställningar och hyresberäkning ska göras
inom 14 dagar från mottagande av fakturan. Betalning betraktas som
ett godkännande av den registrerade inventeringen av flaskor, paket
och utrustning.

BETALNING
Betalningsvillkoren är netto kontant enligt faktura, om inte annat har
avtalats skriftligen. Fakturaavgift kan tillkomma, beroende på fakturaoch betalningssätt.
Om betalning inte sker i rätt tid har Strandmöllen rätt att kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen.
De levererade varorna förblir Strandmöllens egendom tills hela köpeskillingen har betalats.
LEVERANS
Leverans sker från fabrik/lager, vilket innebär att köparen bär risken
för oförutsebara händelser som påverkar de levererade varorna efter
leverans. Detta gäller oavsett om Strandmöllen har varit tvungen att
betala kostnaderna för den vidare transporten av godset.
Köparen får själv ta hand om eventuell försäkring mot skador som
drabbar det köpta efter leverans.
Strandmöllen tar ut en frakt- och expeditionsavgift.
Den angivna leveranstiden är ungefärlig och med förbehåll för force
majeure eller saknade eller defekta leveranser från underleverantörer
eller andra orsaker som ligger utanför Strandmöllens kontroll.
Köparen har endast rätt att avbryta köpet om förseningen är betydande. Köparen kan inte i något fall kräva ersättning vid försening,
oavsett om förseningen kan tillskrivas Strandmöllen.
LEVERANSENS OMFATTNING
Vid leverans av gaser beräknas leveransen baserad på ett gasformigt
tillstånd vid 981 mbar och 15 °Celsius.
Det antal enheter eller den kvantitet som Strandmöllen ska leverera kan variera med plus/minus 4 procent i förhållande till den överenskomna kvantiteten, vilket innebär att den levererade kvantiteten
inom dessa gränser anses vara verklig prestanda som köparen är
skyldig att köpa och betala för som om den överenskomna kvantiteten hade levererats.
Strandmöllen kan inte hållas ansvarig för brist i leverans oavsett om
kunden har satt upp utrustning för övervakning av innehåll i tankar,
flaskor eller paket.
FEL
Om köparen inom en tidsperiod på 12 månader från leveransen bevisar att det finns fel i en leverans åtar sig Strandmöllen efter eget val
att antingen utan kostnad för köparen byta/reparera den defekta varan
eller att kreditera köparen för den felaktiga varan.
Vid fel kan köparen inte utöva andra befogenheter än ovannämnda.
Under inga omständigheter kan ersättning lämnas för täckande
av rörelseförluster, tidsförluster, utebliven vinst, förlorad arbetsförtjänst
eller andra liknande indirekta förluster.

Flaskor, paket, tankar och utrustning förblir Strandmöllens egendom
och återtas när handeln mellan parterna upphör, oavsett anledning.
Strandmöllens flaskor, paket, tankar och utrustning får endast
användas för de produkter som levereras av Strandmöllen och får inte
lånas ut till tredje part. Användaren av Strandmöllens flaskor, paket,
tankar och utrustning ansvarar för eventuella skador som orsakas på
denna. Förlorade eller skadade flaskor, paket eller utrustning ersätts till
dagspris. Eventuell reparation av utrustning får endast utföras enligt
föregående skriftliga avtal med Strandmöllen.
Strandmöllen inspekterar och testar tankanläggningar utan kostnad
för köparen. För övriga anläggningar utförs inspektioner endast en-ligt
skriftligt avtal.
Köparen håller på egen bekostnad flaskor, paket, tankar och
utrustning försäkrade mot skador.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Köparen är skyldig att instruera sin personal i korrekt användning, jfr
”Säkerhetsuppgifter för gaser”, samt i användning av hyrd utrust-ning.
Den gällande versionen av säkerhetsuppgifter för gaser finns på
www.strandmollen.se.
Det är köparens ansvar att en gas är lämplig för det ändamål för vilket
den används. Strandmöllen lämnar råd och vägledning.
RITNINGAR OCH TEKNISKA BESKRIVNINGAR
All information om vikt, dimensioner, kapacitet tekniska data och andra
uppgifter samt priser som anges i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och webbsidor är ungefärliga. Sådan information är
endast bindande i den utsträckning som den uttryckligen anges i
Strandmöllens orderbekräftelse eller annat skriftligt avtal.
PRODUKTANSVAR
1. För skador på personer eller föremål som är en följd av fel eller brister
i levererade produkter och/eller tjänster är Strandmöllen ansvarig i
den utsträckning som ansvaret kan åläggas företaget.
2. Strandmöllen tar under inga omständigheter ansvar för driftförluster, tidsförluster, utebliven vinst, förlorad arbetsförtjänst eller andra
liknande indirekta förluster.
3. Det maximala ersättningsbeloppet är 10 miljoner danska kronor vid
skada på företagsegendom.
TVISTER
Meningsskiljaktigheter på grundval av avtalet och tillhörande bestämmelser ska avgöras enligt svenskt lag, och efter Strandmöllens val,
genom skiljeförfarande eller vid allmän domstol.
PERSONUPPGIFTSPOLICY
En länk till vår uppdaterade personuppgiftspolicy hittar du genom att
klicka på vår webbplats www.strandmollen.se längst ner på sidan.
Om du är bekymrad för något som gäller dataskydd och GDPR kan
du kontakta oss via e-post på info@strandmollen.se.
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