Allmänna försäljnings- och leveransbestämmelser
1.

Allmänt

1.1.

I dessa bestämmelser avses med uttrycket “bolaget”, Hydal
$OXPLQLXP3URÀOHUABXWWU\FNHW´NXQGHQµJlOOHUGHQSHUVRQ
eller företag som mottar offert, orderbekräftelse eller vara
IUnQERODJHWHOOHUVRPSnDQQDWVlWWlULNRQWDNWPHGERODJHW
DQJnHQGHP|MOLJHOOHUJHQRPI|UWN|SOHYHUDQVDYSURGXNWHU
från bolaget.
För leveranser från bolaget gäller endast dessa allmänna
försäljnings- och leveransbestämmelser såframt inget annat
DYWDODWVVNULIWOLJW.XQGHQVLQN|SVEHVWlPPHOVHUJlOOHUHMI|U
leveranser såvida inte detta bekräftats skriftligt av bolaget.

1.2.
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4.


Uppdrag

$OODXSSGUDJJlOOHUI|UVWQlUGHEHNUlIWDWVVNULIWOLJWDYERODJHW
Muntliga avtal så väl som förändringar eller annulleringar av
JlOODQGHXSSGUDJJlOOHUI|UVWHIWHUVNULIWOLJEHNUlIWHOVHIUnQ
ERODJHW)|UlQGULQJDUJlOODQGHNYDQWLWHWSURÀOW\SEHDUEHWQLQJRFKOLNQDQGHNDQYDQOLJWYLVHQGDVWDFFHSWHUDVPRW
förlängd leveranstid.
.RVWQDGHURFKHOOHUI|UORUDGI|UWMlQVWYLGDQQXOOHULQJHOOHUI|U
lQGULQJEHODVWDVNXQGHQ2PI|UlQGULQJHQEHURUSnXSSHQ
bara olikheter mellan kundens beställning och bolagets
bekräftelse, belastas inga merutgifter såvida kunden reagerat
RFKVNULIWOLJHQSnSHNDWROLNKHWHUQDRPJnHQGHHIWHUPRWWDJDQdet av orderbekräftelsen.
'HQDYERODJHWXSSJLYQDPHWHUYLNWHQSnHQSURÀOlUWHRUHWLVN
och ej bindande för bolaget.

Emballage

$QJLYQDSULVHULQNOXGHUDUHPEDOODJHHIWHUYnUWYDO)|UVSH
FLDOHPEDOODJHVnVRPWUlOnGRURFKVPnSDNHWVDPWI|UODVW
SDOODURFKSDOONUDJDUGHELWHUDVH[WUDNRVWQDGHU

Leveranser

5.1.

Den av bolaget angivna leveranstiden gäller från verk. EvenWXHOOW|YHUVNULGDQGHDYOHYHUDQVWLGHQEHUlWWLJDUHMN|SDUHQWLOO
ersättning av något slag.
En leverans anses som fullständig när bolaget levererat en
kvantitet vilken ligger 10% över eller under den beställda.
9LGRUGHUXQGHUNJSHUSURÀOHOOHUSHUEHDUEHWDGSURÀO
I|UEHKnOOHUVLJERODJHWUlWWHQWLOONYDQWLWHWVWROHUDQVSn
Vid order under 250 kg har bolaget rätt att debitera maskininställningskostnad. Leverans anses vara fullföljd så snart
YDUDQ|YHUOlPQDWVWLOOWUDQVSRUW|U
)|UIDNWXUHULQJJlOOHUGHWDQWDORFKHOOHUYLNWVRPERODJHW
IDVWVOnUYLGSDFNQLQJDYYDUDQ
Om en force majeure situation inträffar för bolaget eller
någon av bolagets underleverantörer befriar det bolaget från
DWWXSSI\OODVLQDVN\OGLJKHWHUKHOWHOOHUGHOYLVEHURHQGHSn
situationens omfattning. Kunden har i dylika situationer ingen
UlWWDWWVWlOODIRUGULQJDUSnERODJHW6RPIRUFHPDMHXUHJlOOHU
H[HPSHOYLVPRELOLVHULQJNULJVDERWDJHVWUHMNORFNRXWUHYROXWLRQLQJULSDQGHDYP\QGLJKHWHUUnYDUXEULVW|YHUVYlPQLQJ
storm och brand samt händelser som ligger utanför bolagets
RFKGHVVXQGHUOHYHUDQW|UHUVP|MOLJKHWDWWSnYHUND,RYDQVWnHQGHLQJnUlYHQWUDQVSRUWSUREOHPVRPHMNDQSnYHUNDV
6NXOOHNXQGHQLFNHWDHPRWGHQEHVWlOOGDYDUDQlJHUERODJHW
rätt att lösa sig från avtalet eller fordra omgående betalning
WURWVDWWYDUDQHMPRWWDJLWV,VnGDQDIDOONDQYDUDQODJUDVSn
NXQGHQVHJHQULVNRFKNRVWQDG6DPPDUlWWLJKHWHUJlOOHURP
NXQGHQLFNHDYURSDUHOOHUVSHFLÀFHUDUVRPI|UXWVDWWLRUGHUEHkräftelse eller annat avtal.
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7.

Betalningsbestämmelser

,QQHKnOODQGHDYEHORSSI|UIDOOQDWLOOEHWDOQLQJWLOOnWHVHM
Kunden äger heller inte rätt att utställa moträkning eller utföra
saldering såvida detta inte bekräftats skriftligt av bolaget.
Vid fördröjd betalning äger bolaget rätt att belasta kunden
PHGGU|MVPnOVUlQWDSnnWWDSURFHQWHQKHWHU|YHUJlOODQGH
referensränta enligt räntelagen.
Den av bolaget levererade varan förblir bolagets egendom
LQWLOOGHQlUIXOOWEHWDOG SDQWODJHQ  'HQOHYHUHUDGHYDUDQNDQHMYLGDUHI|UVlOMDVI|UUlQGHQlUEHWDOG$FFHSW
gäller ej som betalning intill dess den är fullt inlöst.
Om kunden ej skulle innehålla de överenskomna betalningsvillkoren, bli insolvent eller om kreditvärdigheten ej ser ut att
bestå har bolaget rätt att förklara alla utestående fordringar
förfallna och kräva omgående betalning. Detta gäller oavsett
vilka betalningsvillkor som tidigare överenskommits. Bolaget
KDUYLGDUHUlWWDWWDQQXOOHUDDOODWLGLJDUHEHNUlIWDGHXSSGUDJ
RDYVHWWGHlUSURGXFHUDGHHOOHUHM%RODJHWVNDOOLG\OLNDIDOO
hållas skadeslöst av kunden.

Analyser och toleranser
Bolagets analyser och analysmetoder för den levererade metallen skall gälla. Likaså gäller bolagets standardtoleranser
SnPnWWRFKGLPHQVLRQHURPHMDQQDWDYWDODWV

8.

Verktyg och maskiner
Om ej annat avtalats skriftligt förblir verktyg, maskiner och
annan utrustning bolagets egendom även om kunden helt
eller delvis betalat desamma.

Priser

$OODSULVHUlUEHUlNQDGHH[NOXVLYHIUDNWRPDQQDWHMDYWDODWV
$YERODJHWDQJLYQDSULVHULQNOXGHUDUHMVNDWWHUWXOORFKDYJLIter av något slag såvida detta ej angetts skriftligt i orderbekräftelsen.
%RODJHWVSULVHUlUEDVHUDGHSnGHLQWHUQDRFKH[WHUQDI|UKnOODQGHQVRPUnGHUSnGDJHQI|URUGHUEHNUlIWHOVHQ%RODJHW
I|UEHKnOOHUVLJGlUI|UUlWWHQDWWI|UlQGUDSULVHUQDHIWHUGH
I|UKnOODQGHQVRPUnGHUSnOHYHUDQVGDJHQ

5.

5.2.

6.

9.

Patent- och mönsterskydd



5LVNHQI|UDWWGHWDYNXQGHQEHVNULYQDRFKHOOHUEHVWlOOGD
PDWHULDOHWVWULGHUPRWSDWHQWP|QVWHUHOOHUDQQDQIRUPDY
VN\GGOLJJHUKHOWSnNXQGHQ%RODJHWVNDOOKnOODVVNDGHVO|VW
RPWYLVWHOOHUXWJLIWHUXSSVWnULVDPEDQGPHGRYDQQlPQGD
VN\GG2YDQQlPQGDJlOOHURDYVHWWRPWYLVWHQXSSVWnWWWLOO
följd av materialets beskaffenhet, vidarebearbetning eller
användning.

10.

Mottagningskontroll och reklamationer

10.1.

Kunden är skyldig att kontrollera den levererade varan
omgående efter mottagandet. Eventuella reklamationer skall
vara skriftligt och senast inom 14 dagar efter mottagandet av
varan. Om varan förändrats, bearbetats eller vidareförädlats
är bolaget fritaget från ersättningsansvar. Detsamma gäller
om varan icke behandlats med tillbörlig aktsamhet under
WUDQVSRUW
10.2. Vid en berättigad reklamation har bolaget rätt att välja mellan
DWWDYKMlOSDIHOHWHOOHUDWWOHYHUHUDQ\WWRFKIHOIULWWPDWHULDO
Utöver ersättning av varan har kunden ingen rätt att kräva
H[WUDJRWWJ|UHOVH%RODJHWKDUVnOHGHVLQJHWDQVYDUI|U
direkta eller indirekta kostnader eller förlorad förtjänst hos
NXQGHQHOOHUWUHGMHSDUW
10.3. Reklamation ger ingen rätt för kunden att överskrida de betalningsvillkor som bekräftats i ordererkännandet. Den ersatta
varan är bolagets egendom.
 8SSJLIWHUIUnQEURVFK\UHUHOOHULQIRUPDWLRQHUIUnQERODJHWV
DQVWlOOGDInUHMDQVHVVRPJDUDQWLI|UYDUDQVHJHQVNDSHURFK
OlPSOLJKHWLQRPROLNDDQYlQGQLQJVRPUnGHQ%RODJHWNDQHM
ställas till ansvar under dylika omständigheter.

11.

Rättsregler
Vid tolkning och genomförande av kontrakt och avtal skall
svenska rättsregler gälla. Tvister som ej kan avklaras av
GHLQEODQGDGHSDUWHUQDVNDOODYJ|UDVLQI|Usvenskdomstol

+\GDO$OXPLQLXP3URÀOHU$%

