Standardvillkor för försäljning och leverans Superfos förpackningsmaterial
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Prisuppgifter och orderbekräftelse
Om standardvillkoren för försäljning och leverans tillämpas i samband med något
samarbetsavtal, skall samarbetsavtalets lydelse ha företräde framför försäljningsoch leveransvillkoren.
Om standardvillkoren för försäljning och leverans tillämpas i samband med
orderbekräftelse, skall dennas ordalydelse ha företräde framför försäljnings- och
leveransvillkoren.
Orderbekräftelsens ordalydelse skall anses vara godkänd av kunden om denne
inom två arbetsveckor efter mottagandet inte skriftligen har invänt mot
densamma.
De uppgifter som kunden lämnat i sin (a), offert, offertförfrågan, beställningar
eller liknande skall vara bindande endast i den utsträckning dessa uppgifter klart
och tydligt framgår av något (n) av Superfos samarbetsavtal eller
orderbekräftelser.
Om en orderbekräftelse på grund av kundens begäran inte har utfärdats, kan
kunden vid senare tillfälle inte vägra ta emot leverans på grund av uppgifter som
annars skulle framgått av denna orderbekräftelse om den hade utfärdats.
Offert från Superfos gäller i 30 kalenderdagar från uppgiftsdatum.
Avvikelser från standardvillkoren för försäljning och leverans gäller endast om de
är skriftliga och har undertecknats av Superfos.
Superfos villkor för försäljning och leverans har företräde över kundens
eventuella köpevillkor oavsett när kundens eventuella köpevillkor blir
överlämnade till Superfos. Avvikelser kan endast ske om det finns specifika
skrivna överenskommelser mellan kunden och Superfos.
Broschyrer, datablad, prover mm.
Uppgifter på web-plats, i kataloger, broschyrer, prislistor och liknande skall endast
vara vägledande.
Ett varuprovs kvalitet och specifikationer är bara en indikation på hur produkten
skall se ut. Därför accepteras eventuella avvikelser som kan förekomma på
slutprodukten.
De datablad som hänvisas till i samarbetsavtal eller orderbekräftelse innehåller
bindande specifikationer för produkten. Superfos äger rätt att när som helst i
tiden ändra innehållet i ett datablad som ett led i sin produktutveckling.
Eventuella ändringar i databladet har företräde framför de specifikationer som
överenskommits i samarbetsavtalet eller orderbekräftelsen.
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Avsedd användning av produkterna
Det är uteslutande kundens ansvar att levererad förpackning används för avsett
användningsområde.
Priser
Angivna priser är DDU (fritt levererat, avgifter obetalda), exkl. moms (Incoterms
2000).
Superfos har rätten att till kund vidarefakturera tillläggskostnad tex väg skatter,
oil relaterade kostnader och andra liknade extrakostnader som Superfos förbinder
sig till för att kunna fölfölja kontraktet.
Superfos förbehåller sig rätten att utan förvarning justera priser upp till 10
procent i enlighet med förändringar i tillverkningskostnaderna, inklusive men utan
begränsning till råvarukostnader, energi och transport, valutakursfluktuationer
och/eller införande av nya/högre accisavgifter, skatter eller andra pålagor från
offentliga myndigheters sida.
Angivna priser är baserade på de volymer som kunden indikerat. Om verklig
kvantitet avviker från indikerad volym förbehåller sig Superfos rätten att justera
prissättningen.
Betalning
Superfos äger rätt att fakturera leverans eller delleverans vid leveranstillfället.
Skulle leveransen skjutas upp beroende på omständigheter som kunden rår över,
kan Superfos välja att åberopa betalningsskyldighet för leveransen/delleveransen
per den överenskomna leveransdagen.
Det fakturerade beloppet skall göras tillgängligt för Superfos senast 30
kalenderdagar efter fakturadatum på bankkonto att väljas av Superfos.
Vid försenad betalning i enlighet med 5.2 ovan, förbehåller sig Superfos rätten till
ränta med 1 ½ % per månad eller del därav på utestående fordringar fr.o.m.
förfallodagen. En ytterligare påminnelseavgift av EUR 50 kan komma att debiteras
för var och en av de två första påminnelserna. Denna kommer att öka till EUR 100
för den tredje påminnelsen och eventuellt efterkommande sådana. Eventuella
indrivnings- och rättskostnader mm. åvilar kunden.
Vid försenad betalning förbehåller sig Superfos rätten att innehålla vidare
leveranser till dess utestående fordringar till fullo har betalats.
Om Superfos anser att kundens kreditvärdighet minskar förbehåller Superfos sig
rätten att ändra betalningsvillkoren. Superfos kan även kräva förskottsbetalning
innan produktions start eller leverans och/eller säga upp kontraktet med en
skriftlig varsel på en månad.
Äganderätt
Superfos behåller rätten till levererade varor samt produkter som kan komma att
ersätta leveransen till dess full betalning erlagts. Äganderätten upprätthålls i den
utsträckning lagen tillåter.
Superfos produkter är skyddade varumärken och kunden har inte rätt att
registrera eller tilldela rättigheter om det innebär att immateriella rättigheter på
något sätt kränks eller överträdes eller om användningen av Superfos varumärke
därmed begränsas.
Superfos behåller (äger) immateriella rättigheter till samtliga produkter även i de
fall när produkterna är utvecklade tillsammans med kunden. Om kunden önskar
göra anspråk på eller ha kvar den immateriella rättigheterna till någon produkt
som är utvecklad i samarbete med superfos kan kunden bara behålla/få
immateriella rättigheter genom skriftliga villkor i kontraktet.
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Leverans
Om inte annat anges i samarbetsavtal eller orderbekräftelse skall leverans ske till
kundens adress.
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Transportemballage
Leveransen förpackas i enlighet med Superfos allmänna emballagemetoder. Skulle
kunden begära annat emballage, måste Superfos informeras om detta vid
beställningstillfället. Extrakostnad för alternativt emballage skall betalas av
kunden.
Om leveransen görs i hygienförpackning gäller den i enlighet med Superfos
”riktlinjer för leveranser i hygienförpackning” ikraft vid leveranstillfället.
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Brister (fel och defekter)
Tryckfärgsvariationer inom det spektrum som i branschen anses godtagbara skall
inte anses vara en defekt.
Volymavvikelse av +/- 10 procent för varje enskild leverans är inte något fel men
utgör skäl för pro ratajustering av det fakturerade beloppet.
Kunden accepterar defekter i levererat antal produkter upp till 0,025 procent (250
st per miljon) baserat på rullande 12 månader.
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Superfos ansvar för fel och defekter
Händelser utom Superfos kontroll, händelser som Superfos inte kunde förutsett
eller händelser som Superfos inte kunnat påverka fritar Superfos från ansvaret att
genomföra en avtalad leverans (”Laga förfall”). En terroristisk handling kommer
alltid att ses som laga förfall.
Superfos kan inte hållas ansvarig för någon förlust som överstiger inköpspriset till
den specifika ordern.
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Om en leverans eller del därav innehåller brisfälliga varor kan Superfos enligt eget
gottfinnande välja att antingen ersätta kunden med det fakturerade beloppet eller
att göra nyleverans.
Varor som av Superfos erkänts vara felaktiga kan på Superfos initiativ och
kostnad returneras.
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Om Superfos levererar felaktiga varor skall Superfos ansvar under alla
omständigheter vara begränsat i enlighet med klausul 10.2 ovan
Varje ansvar för felaktiga varor upphör senast ett år efter leverans.
Kundens skyldighet att undersöka levererade varor
Omedelbart efter leverans, eller senast när de levererade varorna har anlänt till
kundens adress är kunden skyldig att genomföra en undersökning av leveransen i
enlighet med god lokal praxis.
Om kunden inte företett ett skriftligt klagomål beträffande fel och brister som
upptäckts eller borde ha upptäckts vid en undersökning i enlighet med 11.1 inom
en tidsperiod av 7 arbetsdagar skall samtliga följande anspråk från kunden inte
beaktas.
Speciella villkor för förpackningar med IML-etiketter och dekorerade
produkter
Repromaterial/design (art work)
Kunden skall förse Superfos med repromaterial för etiketter/dekoration inklusive
ritningar samt andra specifikationer till stöd för tillverkningen av IMLförpackningar. Superfos måste godkänna detta repromaterial. Superfos har rätt
att fakturera kunden alla kostnader som härstammar från framtagningar av
artwork och plåtar.
Baserat på det överlämnade/försedda repro materialet kommer Superfos
förbereda film och plåtar för att använda vid produktion av produkterna.
Provtryck kommer att vidarebifogas antingen fysiskt eller elektroniskt för
godkännade av design/ artwork av kunden. I de fall när kunden inte är nöjd
måste kunden vidarebefordra sina invändningar till Superfos utan att försena. Har
Superfos inte fått någon reaktion från kund inom 1 vecka kommer den
uteblivande reaktionen att ses som ett godkännande av kunden och produktionen
av produkterna kommer påbörjas.
Superfos är berättigad att förstöra kundens art work/plåtar etc när de inte
används på minst två år, om kunden inte har reagerat inom 4 veckor efter
Superfos förfrågan angående framtida användning av materialet.
Leverans av IML produkter
Superfos skall bekräfta en slutgiltig leveransdag med utgångspunkt från den
tidpunkt då Superfos är i besittning av etiketterna från sin underleverantör.
Priser
Kostnader för design (art work) faktureras separat.
Superfos kan fakturera inköpta etiketter vid inköpet. Om etiketter betalas
regelbundet via levererade produkter, svinn och återstående etikettlager kommer
faktureras inom 6 månader från inköp av de aktuella etiketterna.
Lagring av etiketter
Samtliga etiketter lagerförs av Superfos i enlighet med god industripraxis och
används i samband med tillverkning av IML-förpackningar för kundens räkning.
När IML-förpackningarna levereras till kunden kan Superfos meddela information
om antalet etiketter som använts vid tillverkningen liksom återstående antal i
lager.
Vid tillverkning av IML-förpackningar skall kunden godta ett svinn på upp till 5
procent för halvglansetiketter och upp till 15 procent för högglansetiketter.
Spill och återstående lager makuleras senast 4 veckor efter fakturering se punkt
12.3.2 ovan, Om inte kunden innan dessa 4 veckor ingått avtal med Superfos
avseende annan hantering av återstående lager.
Bibehållande av ägarrätt till repromaterial och etiketter
Kunden behåller äganderätten till det repromaterial man ställt till Superfos
förfogande för tillverkning av IML-förpackningar.
Äganderätten till film, plåtar och etiketter övergår på kunden vid full betalning av
kostnaderna för dessa såsom fakturerat av Superfos.
Under förutsättning att kunden förbehållit sig rätten att återfå repromaterial,
förbetalda etiketter, film och plåtar att användas vid tillverkningen av IMLförpackningar skall Superfos på kundens begäran och utan onödigt dröjsmål
återsända dessa till kunden.
Superfos ansvar för försenade leveranser
Superfos skall inte vara ansvarigt för förseningar som Superfos inte kunnat
förutse eller hade kunnat minskat (”Laga förfall”).
Superfos skall under inga omständigheter vara ansvarigt för driftsförlust, förlust
av produktionstid, vinst eller andra indirekt förlust.
Om Superfos bär ansvaret för förseningen kan kunden kräva ersättning för
dokumenterad förlust, dock i enlighet med lydelsen av 13.2 ovan. Ersättningen
skall under inga omständigheter överstiga kontraktspriset för den aktuella
leveransen eller EUR 10,000 per leverans eller leveransserier, vilket som är högst.
Vid försening skall kunden inte ha rätt till ersättning överstigande de villkor som
anges i 13.3 ovan.
Produktansvar
Superfos är ansvarigt för yrkesmässigt uppkommen egendomsskada under
förutsättning att skadan bevisligen har orsakats av fel eller försummelse från
Superfos sida eller part som Superfos ansvarar för. Ansvaret är dock begränsat till
EUR 250,000 per händelse, leverans eller leveransserie.
Superfos skall aldrig vara ansvarigt för driftsförlust, förlust av produktionstid eller
vinst eller liknande indirekt förlust.
Begränsningen i Superfos ansvar enligt 14.1 och 14.2 ovan upphör om Superfos
gör sig skyldig till grov vårdslöshet.
Superfos kan hållas ansvarigt för personskada och kundrelaterad egendomsskada
i enlighet med svensk lag och svenska bestämmelser.
Kunden skall hålla Superfos skadeslöst för eventuella tredjepartsanspråk som
överstiger vad som sägs i 14.1 till 14.4 ovan. Om någon tredje part framför
anspråk mot någon av parterna måste den andra parten underrättas utan
dröjsmål.
Superfos och kunden skall stå ömsesidig risk för rättsliga åtgärder i domstol eller
skiljenämnd som kan komma att behandla anspråk som framförts mot dem på
grund av skada eller förlust som åstadkommits av den levererade produkten. Det
inbördes förhållandet mellan Superfos och kunden skall alltid avgöras enligt
svensk lag.
Det är kundens ansvar att försäkra sig om att produktens art work innehåller alla
nödvändiga varningar som under omständigheterna är nödvändiga och som anses
tillräckligt vägledande för allmänheten. Kunden ska hålla Superfos utan skuld för
samtliga anmärkningar som kan uppkomma mot kunden och/eller Superfos som
en konsekvens av otillräcklig vägledning på en korrekt hantering och/eller
användning av produkten.
Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
Superfos och kunden är skyldiga att till tredje part inte yppa sådana uppgifter som
erhållits i samband med deras affärsmässiga förhållande om dessa uppgifter är av
sådan art att man rimligtvis kan anta att de är sekretessbelagda.
Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
Superfos äger rätt att överföra eller överlåta sina rättigheter enligt detta avtal till
tredje part. Superfos äger rätt att överföra eller överlåta sina skyldigheter enligt
detta avtal till ett moderbolag, dotterbolag, systerbolag eller närstående bolag.
Kunden kan motsätta sig sådan avtalsenlig överlåtelse endast om kunden utan
något som helst tvivel kan påvisa att överlåtelsen av avtalet skulle kunna
äventyra dess framgångsrika uppfyllande.
Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet
till någon tredje part utan Superfos föregående skriftliga medgivande. Superfos
skall dock inte utan skäl kunna förvägra sådant medgivande.
Lagar och domsrätt
Dessa standardvillkor för försäljning och leverans skall gälla och tolkas i enlighet
med svensk lag.
vister skall hänskjutas till skiljeförfarande i enlighet med svensk lag

