Allmänna leveransvillkor för Malmsten AB
1.
Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas på Malmsten AB:s leveranser. Avvikelser från
dessa bestämmelser skall avtalas skriftligt för att bli gällande.
2.
Leverans
Leverans sker Ex Work Malmsten AB:s lager (INCOTERMS 2018).
3.
Förseningar
Om Malmsten AB inte levererar varorna inom avtalad leveranstid, har köparen rätt att genom skriftligt
meddelande till Malmsten AB fastställa skälig slutlig frist för leveranser och därvid ange att köparen
avser att häva avtalet om leveransen inte sker inom denna frist. Om leveransen inte sker inom sådan
frist, har köparen rätt att häva avtalet såvitt avser ej levererade varor genom skriftligt meddelande till
Malmsten AB.
Om köparen häver avtalet enligt första stycket, har han rätt att inom skälig tid kräva ersättning av
Malmsten AB för den merkostnad som åsamkats honom och som han inte kunnat undvika vid
anskaffning av motsvarande varor från annat håll. Härigenom utesluts köparen från varje annan rätt till
ersättning med anledning av leveransförseningar. Om köparen inte häver avtalet, är han inte berättigad
till någon ersättning med anledning av förseningen.
4.
Prisjustering
Om bestämt pris har avtalats och det efter det att avtalet träffats för varorna införs ny eller ändrad exporteller importavgift, tull, skatt eller annan liknande pålaga, skall priset ändras i motsvarande mån.
5.
Betalning, Äganderättsförbehåll
Om inte annat överenskommits skall betalning erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Om
köparen inte betalar i rätt tid, har Malmsten AB rätt till dröjsmålsränta med 2% per månad. Varorna förblir
Malmsten AB:s egendom tills dess köpare erlagt full betalning. Köparen äger inte rätt att överlåta
varorna vidare eller på annat sätt förfoga över varorna innan han erlagt full betalning till Malmsten AB.
6.
Ansvar för fel
Malmsten AB förbinder sig att inom sex månader från den dag då varorna levererades, byta ut varor som
är felaktiga vid leveransen. Anmärkningar om fel i varorna skall göras inom 4 dagar från mottagandet.
Om Malmsten AB inte byter ut felaktiga varor inom skälig tid, har köparen rätt att genom skriftligt
meddelande till Malmsten AB häva köpet såvitt avser de felaktiga varorna. Om köparen häver avtalet,
har han rätt till ersättning för den merkostnad han åsamkats vid anskaffning av motsvarande varor.
Utöver vad som anges ovan, har Malmsten AB inget ansvar för fel eller för försummat utbyte av felaktiga
varor. Köparen har således inte rätt till ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan
indirekt skada.
7.
Force Majeure
Malmsten AB är befriat från att fullgöra sina förpliktelser om fullgörandet hindras av omständigheter som
Malmsten AB inte råder över, såsom strejk, lockout, krig, eldsvåda och fel i eller förseningar av
leveranser från underleverantörer.
8.
Tillämplig lag
Tvist mellan parterna skall bedömas enligt svensk lag.
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