2011
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
VID FÖRSÄLJNING AV PAPPER OCH ÖVRIGA PRODUKTER

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller i den mån
säljaren och köparen inte skriftligt avtalat om annat.
2. DEFINITIONER
Leverans avser viss beställd mängd varor, som levereras
samtidigt.
Parti avser en eller flera enheter av en viss specificerad kvalitet
och utförande, som levereras samtidigt.
Gods avser försåld vara.
Enhet avser rulle, bal, pall, paket eller annan
transportförpackning.
Ytvikt avser vikten per kvadratmeter, fastställd enligt SCAN-P
6:75 eller den SCAN-norm, som kan komma att antas i dess
ställe.
Avtalad ytvikt avser den i avtalet angivna ytvikten.
Faktisk ytvikt avser medeltalet av ytvikt som den bestäms
genom uttagande av prov och provning enligt SCAN-P 1:61
och SCAN-P 6:75 eller sådana SCAN-normer, som kan komma
att antas i deras ställe. För tidningspapper, trähaltigt
tryckpapper, journalpapper, liner och fluting skall emellertid den
faktiska ytvikten bestämmas med utgångspunkt från dessa
produkters fukthalt vid tillverkningen.
Nominell vikt avser levererat antal ark multiplicerat med deras
avtalade yta och avtalade ytvikt.
Tolerans avser tillåten avvikelse mellan avtalad och faktisk
ytvikt uttryckt i procent av avtalad ytvikt.
Grossistlagerorder avser en order om leverans från säljarens
lager.
Brukslagerorder eller Anskaffningsorder avser en order som
levereras från vid bruk/tillverkare liggande färdiglager av
standardsortiment.
Tillverkningsorder avser en mot särskild order utförd
tillverkning.
3. LEVERANSKLAUSUL OCH FRAKT
Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med
INCOTERMS 2010. Om inget anges, anses leveransen ske
lastkaj.
Leverans sker enligt beställning eller efter fastställd
leveransplan. Leverans avseende viss kund sker vid ett tillfälle
och till en lossningsplats.
Säljaren äger rätt att påföra särskilda serviceavgifter och
distributionstillägg i enlighet med säljarens prislista om
köparen beställt tjänster utöver ordinarie leveransservice,
t.ex. expressbud, inbärning, avisering, tidslossning.
4. LEVERERAD KVANTITET OCH KVALITET AVSEENDE
PAPPER, PAPP OCH KARTONG
Vad avser ”Levererad kvantitet och kvalitet avseende papper,
papp och kartong” hänvisas till bilaga 1.
5. LEVERERAD KVALITET AVSEENDE ÖVRIGA
PRODUKTER
Ett parti skall anses avtalsenligt levererat om godset i huvudsak
överensstämmer med produktspecifikationen och är ägnad för
det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet
används.

6. FÖRÄNDRINGAR AV SORTIMENT M.M.
Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst avföra
produkter ur sortimentet. Säljaren reserverar sig också för
ändringar i produktspecifikationen och tryckfel.
7. LEVERANSDAG OCH FÖRSENING
Anges leveransdag som viss tidsrymd, skall den räknas från
den dag avtalet slöts.
Finner säljaren att tillverkaren inte kan hålla avtalad tidpunkt
för leverans, skall köparen omgående underrättas om detta.
Köparen skall uppmana säljaren att leverera inom skälig
tilläggsfrist. Har leverans inte skett inom tilläggsfristen, och
medför förseningen väsentlig olägenhet för köparen, kan
köparen häva avtalet i dess helhet eller, om fråga är om
delleverans, såvitt avser den delleverans som berörs.
Försenad leverans berättigar inte i något fall köparen till
skadestånd.
8. ANSVAR VID FEL ELLER BRIST
Om levererat gods är behäftat med fel enligt punkt 4-5 skall
säljaren efter eget val avhjälpa felet genom att antingen
leverera felfritt gods inom skälig tid eller medge avdrag på
köpeskillingen som svarar mot felet.
Köparen är berättigad häva köpet av en leverans på grund
av fel endast om säljaren försummat att inom ovan angiven
tid leverera felfritt gods eller medge mot felet svarande
avdrag på köpeskillingen. Om endast en mindre del av
godset är felaktigt och resterande del kan användas av
köparen, kan köparen endast häva köpet av den felaktiga
delen av det levererade partiet.
Vad som föreskrivs i denna punkt skall äga motsvarande
tillämpning vid brist. Fel eller brist berättigar inte i något fall
köparen till skadestånd.
9. REKLAMATION FÖR FEL ELLER BRIST
Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid
mottagandet. Köparen skall skriftligen meddela säljaren brist
eller fel i godset omedelbart efter att köparen märkt, eller
borde ha märkt, bristen eller felet, dock senast:
-

när det gäller fel eller brist som framgår av faktura,
inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av
fakturan.
när det gäller fel eller brist som kan iakttas vid
okulärbesiktning, senast inom sju (7) arbetsdagar från
leverans.
när det gäller övriga fel och brister, senast inom tre (3)
månader från leverans.

Transportskador skall köparen, förutom reklamation enligt
ovan, också anmäla till fraktföraren genom anteckning på
fraktsedeln. Detta skall, så vitt avser synliga skador, ske
omedelbart och i övriga fall inom sju (7) arbetsdagar efter
godsets mottagande.
Om kvalitetsavvikelse kan konstateras eller kvaliteten ger
anledning till misstanke om svårigheter vid användningen,
får sådan användning inte påbörjas utan säljarens tillstånd.
Om köparen upptäcker fel i kvaliteten under användningen,
skall han omedelbart inhämta säljarens anvisningar.
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Köparen skall lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering
samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens
behandling av reklamationen. Köparen skall i avvaktan på att
reklamationen avgörs vårda godset.

säljarens kontroll och avgifter som belastar godset eller kan
komma att påföras.

Underlåter köparen att reklamera enligt de tider och
anvisningar som anges ovan, är säljaren befriad från allt ansvar
för felet eller bristen.

15. PRIS OCH PRISJUSTERINGAR
Priset framgår av säljarens för var tid gällande, officiella
prislista. Vid eventuella prisförändringar gäller leveransdagens priser, oaktat om ett pris tidigare angivits i en
orderbekräftelse.

10. LEVERANS AV SÄRSKILDA PARTIER
Är leverans i särskilda partier avtalad, skall varje parti anses
som en separat leverans. Fel, brist eller dröjsmål i fråga om ett
eller flera partier skall inte påverka giltigheten av avtalet i övrigt.

Inträffar före leverans prishöjning, valutaförändring,
skattehöjning eller annan händelse utanför säljarens kontroll,
äger säljaren rätt att höja priset i motsvarande mån, varvid
köparen alltjämt är bunden vid köpet.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING
Säljarens ansvar för dröjsmål och fel är begränsat till vad som
anges under punkterna 7-8.
Köparen har ej i något fall rätt till skadestånd, sålunda ej heller
ersättning för indirekt skada, utebliven vinst eller ersättning för
skada på person eller annan egendom.

16. BETALNINGSVILLKOR
Om ej annat överenskommits, skall betalning erläggas
senast inom trettio (30) dagar från dagen för fakturans
utställande. Vid försenad betalning skall köparen erlägga
dröjsmålsränta fr.o.m. förfallodagen efter en procentsats
som med lägst tio (10) procentenheter överstiger
Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta.

12. RETURER OCH AVBOKNING
Köparen
har
rätt
att
på
grossistlagerorder,
mot
överenskommen avgift, inom 30 dagar från leverans, returnera
obrutna och oskadade förpackningar som levererats från
Säljaren.

Förorsakar köparens dröjsmål med betalningen säljaren
kostnad i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust,
eller uppkommer andra kostnader såsom för betalningspåminnelser m.m., skall köparen ersätta även dessa
kostnader.

Returrätt gäller inte brukslagerorder, anskaffningsorder,
tillverkningsorder eller varor som är tillfälliga eller utgående.

17. SÄLJARENS RÄTTIGHETER VID KÖPARENS
OBESTÅND
Om köparen försatts i konkurs, inställt sina betalningar eller
eljest kan antas vara på obestånd, äger säljaren rätt att
innehålla vidare leveranser, återta godset eller häva avtalet
helt eller delvis. Säljaren äger också rätt att kräva godtagbar
säkerhet för fortsatt fullgörande.

Avbokning av tillverkningsorder eller anskaffningsorder kan ej
ske. Order debiteras enligt överenskommen prisuppgörelse.
13. ANSVAR FÖR GODSETS SKADEBRINGANDE
EGENSKAPER (PRODUKTANSVAR)
Säljarens information beträffande godset är baserad på
laboratorieförsök eller användningstekniska försök och är
endast vägledande vid valet av produkt, arbetsmetod samt
användningsområde och utgör ingen garanti för godsets
lämplighet för visst ändamål.
Säljaren ansvarar inte i något fall för skada, som kan drabba
köparen till följd av att godset förorsakat skada på annan
egendom tillhörande köparen av vad slag det vara må.
Säljaren är heller inte ansvarig gentemot köparen för
ersättningsanspråk
från köparen, som grundas på
skadeståndskrav från tredje man, däri inräknat hos köparen
anställd personal, till följd av sakskada eller personskada annat
än i sådana fall, då köparen enligt tvingande lag haft att svara
för detta och köparen enligt sådan lag har rätt att regressvis
föra anspråket vidare på tillverkaren och förutsatt att säljaren
beretts tillfälle att samråda med köparen vid handläggningen av
ärendet.
Säljaren svarar i enlighet med tvingande lag i de fall tredje man
ställer anspråk direkt emot säljaren, grundade på
skadebringande egenskaper hos godset. Köparen skall dock i
sådana fall ersätta säljaren i den mån skadan uppkommit till
följd av att köparen åsidosatt säljarens anvisningar för
användningen av godset eller skadan annars, helt eller delvis,
är en följd av köparens handlande eller underlåtenhet.

Köparen skall anses vara på obestånd bl. a. om han dröjer
mer än 30 dagar att betala förfallen faktura. Företagets
rättigheter enligt denna paragraf bortfaller om köparen
omedelbart vid anfordran ställer betryggande säkerhet.
18. BEFRIELSEGRUNDER
Säljaren är befriad från sina skyldigheter enligt detta avtal
om fullgörandet omöjliggörs eller väsentligt försvåras eller
fördyras av omständigheter utanför säljarens kontroll.
Om säljaren påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan
skall köparen utan dröjsmål underrättas därom. Oavsett vad
som ovan sagts om befrielse från påföljd, har köparen rätt att
säga upp avtalet till omedelbart upphörande, om fullgörandet
av viss förpliktelse försenas med mer än 3 månader.
19. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING
Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal.
Tvist med anledning av avtalet skall avgöras i Sverige enligt
gällande lag om skiljeförfarande. Reglerna för förenklat
skiljeförfarande
skall
tillämpas
om
inte
målets
svårighetsgrad,
tvisteföremålets
värde
och
övriga
omständigheter påkallar att ordinarie skiljedomsregler
tillämpas på förfarandet. Parterna skall dock inte vara
förhindrade att vid allmän domstol väcka talan om betalning
av förfallen fordran.

14. SKATTER OCH AVGIFTER
Köparen skall, utöver avtalat pris, utge ersättning för
mervärdesskatt och andra skatter, kostnaderna utanför
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