Övriga villkor AB Sporrong 2018

1. Äganderättsförbehåll
Den levererade varan förblir säljarens egendom till dess betalning till fullo erlagts. Accept eller
annan förbindelse anses in som betalning, förrän den är helt inlöst.
2. Dröjsmålsränta
Vid betalning efter fakturans förfallodag utgår dröjsmålsränta med 1,5% per månad.
3. Ansvar för fel och reklamation
Anmärkning om fel eller brist i levererad vara skall föras omgående efter mottagandet. Fel som
skäligen kan åtgärdas av köparen eller dennes personal skall utföras efter samrådan med
säljaren. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på konstruktion, modell, verktyg eller utrustning,
som han inte själv har utfört eller är ansvarig för. Säljaren ansvarar endast för fel som uppstår vid
riktig användning av varan. Utöver vad som föreskrivs ovan har säljaren intet ansvar för fel.
4. Force majeure
Om fullgörande av någon av parternas åtagande enligt avtalet förhindras av omständigheter som
parterna ej kunnat råda över, skall leveranstiden anses förlängd med en mot dröjsmålet svarande
tid därest säljarens fullgörande av leveransen väsentligen försvåras genom sådana
omständigheter såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller
militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktion, myndighets
bestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar ifråga om drivkraft, allmän knapphet på
transport, varor och energi samt fel eller försening i leveranser från underleverantör eller
maskinhaveri hos säljaren. Om avtalets fullgörande i väsentlig del förhindras för längre tid än sex
månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger vardera parten, utan
ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet.
5. Skadeståndsskyldighetens omfattning
Är ena parten skyldig att utge skadestånd till den andra, skall skadeståndet täcka endast sådan
skada som den felande parten skäligen kunde ha förutsett vid tiden för avtalets slutande och
under inga omständigheter ersättning för indirekta skador. Det åligger part, som gör gällande att
avtalsbrott föreligger, att vidtaga alla erforderliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada,
såvida han kan göra detta utan oskälig kostnad eller olägenhet.

