PRONOVA INTERIOR AB – ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR
1. Allmänt

Dessa allmänna inköpsvillkor avser alla leveranser av produkter och tjänster till Pronova i
enlighet med avtal mellan de
parter som anges i beställning
eller annan form av leveransavtal som ingås mellan Pronova
och den säljare/leverantör (”Säljaren”) som anges i avtalet
(”Avtalet”) och utesluter alla
andra villkor från Säljarens sida.
Säljaren har inte rätt sätta
annan i sitt ställe eller att överföra eller överlåta någon av sina
rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet eller beställningen
på tredje part utan Pronovas föregående skriftliga godkännande.
Vid motstridiga uppgifter i
handlingarna gäller handlingarna i följande ordning om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1) Avtalet
2) Pronovas beställning 3) Offerten 4) Dessa allmänna inköpsvillkor 5) Prover, ritningar
och underlag 6) Övriga handlingar.
2. Ritningar, modeller

Alla prover, ritningar, underlag, modeller m.m. som
ställts till Säljarens förfogande
samt ändringar, tillägg och utvecklingar av dessa är Pronovas
egendom och Pronova ska anses
ha den exklusiva immateriella
rätten till dessa.
Säljaren får inte disponera
över i p. 2.1 angiven egendom
på annat sätt än genom användande för det ändamål som
Pronova har upplåtit dessa.
Mottagen teknisk dokumentation eller information får
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inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats. Mottagen teknisk
dokumentation eller information
får inte utan den andra partens
medgivande kopieras eller utlämnas till tredje man.

överensstämmer med lämnade
prover, ritningar, specifikationer
och övriga dokument som utväxlats mellan parterna.
Säljaren ska alltid om
Pronova så önskar tillställa
Pronova prover eller hålla leverans tillgänglig för kontroll.

3. Material

Om Pronova ställer material
(”Materialet”) till Säljarens
förfogande äger Säljaren inte
rätt att disponera över detta för
annan tillverkning än för Pronovas räkning.
Säljaren ska vid mottagandet av Materialet noggrant kontrollera detta för att försäkra sig
om att det till mängd och kvalitet överensstämmer med avtalad
leverans samt att det inte är behäftat med fel eller brister. Brist
eller fel i Materialet som framkommit vid Säljarens mottagningskontroll ska senast inom
fem arbetsdagar skriftligen anmälas till Pronova.

5. Förpackningar

Säljaren ska om särskild förpackning inte har avtalats tillse
att förpackningen motsvarar de
krav som kan ställas på denna
för att säkerställa att förpackningen och
dess innehåll når
avsedd mottagare i oskadat
skick. Förpackningen ska ha ett
utseende som tar hänsyn till vem
som är slutlig mottagare.
Alla förpackningar ska märkas i enlighet med Pronovas instruktioner och ska om annan instruktion inte har lämnats märkas med Säljarens företagsnamn.
6. Leveransvillkor

Materialet liksom annan
egendom som tillhör Pronova
får inte sammanblandas med
Säljarens egendom och ska förvaras och märkas så att det tydligt framgår att det är Pronovas
egendom.
Brist eller fel i Materialet
som framkommit vid Säljarens
hantering av Materialet ska senast inom fem arbetsdagar skriftligen anmälas till Pronova.
Efter
mottagandet
av
Materialet övergår vårdansvaret
för Pronovas egendom från
Pronova till Säljaren.
4. Kvalitet

Säljaren garanterar att design, material och utförande
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Alla leveranser ska om inte annat skriftligen har avtalats ske
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Säljarens driftsställe.
7. Leveranstid

Leverans ska ske på avtalad
dag. Om leverans ska ske inom
viss tidrymd räknas denna från
dagen för Avtalets ingående.
Levererar inte Säljaren produkten i rätt tid har Pronova rätt
till vite från och med den dag då
leverans skulle ha skett.
Vitet ska utgöra 1 % av det
avtalade priset för varje påbörjad vecka förseningen varar. Är
endast en del av produkten försenad ska viet beräknas på den
del av priset som hänför sig till
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den del av produkten som på
grund av förseningen inte kan
tas i bruk.

vill fullfölja beställningen och
detta meddelande ska då anses
som ny beställning.

Vitet ska inte överstiga 10 %
av detta beräkningsunderlag.

9. Ansvar för fel

Vitet förfaller till betalning
vid skriftligt krav från Pronova,
dock tidigast när produkten i sin
helhet levererats eller vid tidpunkten för hävning.
Är förseningen så omfattande att Pronova blivit berättigad till maximalt vite enligt
punkt 7.6 och har produkten
ännu inte levererats får Pronova
skriftligen kräva leverans inom
en sista skälig frist som inte får
vara kortare än en vecka.
Levererar inte säljaren inom
fristen, och detta inte beror på
någon
omständighet
som
Pronova bär ansvaret för, får
Pronova genom skriftligt meddelande till Säljaren häva avtalet
i vad avser den del av Produkten
som inte kan tas i bruk till följd
av förseningen.
8. Beställningar

Säljaren ska senast inom tre
arbetsdagar skriftligen bekräfta
Pronovas beställningar. Om
Pronova inte har erhållit Säljarens bekräftelse senast inom 10
dagar efter det att Pronova avsänt beställningen ska den anses
vara annullerad.
Om Säljaren inte godkänner
beställningen eller godkänner
beställningen endast under vissa
förutsättningar ska Pronova ha
rätt att välja om man vill fullfölja beställningen. Pronova ska
i så fall senast inom 10 dagar
meddela Säljaren om Pronova

Säljaren ska på egen bekostnad åtgärda alla fel och brister i
till Pronova levererade produkter och som har reklamerats av
Pronova inom tid som anges nedan. Säljaren svarar för alla
kostnader som är förenade med
avhjälpande eller omleverans.
Sedan fel eller brist har åtgärdats gäller Säljarens ansvar
för godset i samma omfattning
som för ursprunglig leverans.
Pronova ska sedan fel eller
brist har uppmärksammats
skriftligen inom 14 dagar underrätta Säljaren om felet eller bristen. Pronova äger rätt att påtala
fel eller brist i leverans senast
inom tre (3) år från det att
Pronova mottog leveransen,
felavhjälpande slutförts eller
omleverans har skett.
Om Pronova skriftligen
meddelat Säljaren att det finns
fel eller brist i varan har Säljaren
rätt att hos Pronova eller på den
plats godset befinner sig efter
skriftligt
meddelande
till
Pronova besiktiga den reklamerade produkten. Om så inte sker
senast inom 14 dagar från reklamation lämnades äger Pronova
på Säljarens bekostnad och risk
återsända produkten till Säljaren
och Säljaren ska då anses ha accepterat att godset är behäftat
med de fel och brister som framgår av Pronovas reklamation.
Om Säljaren inte inom skälig tid avhjälper reklamerat fel
eller företar omleverans äger

Pronova rätt att häva Avtalet och
kräva skadestånd för såväl direkt som indirekt skada liksom
för skada på annans egendom
och person. Om felet eller bristen är omfattande och inte kan
bedömas kunna åtgärdas inom
tidsramen för Pronovas åtagande gentemot sin kund äger
Pronova häva avtalet och kräva
Säljaren på skadestånd för såväl
direkt som indirekt skada på annans egendom och person. Intill
dess Säljaren till fullo fullgjort
sina åtaganden äger Pronova innehålla återstående betalning
och Pronova ska därmed inte anses vara i dröjsmål med betalning.
10. Produktansvar

Säljaren ansvarar för all
skada på person eller egendom
som orsakas av produkten.
Uppstår anspråk mot
Pronova på grund av skadebringande egenskap hos produkten ska Säljaren medverka till att
utreda vari skadan ligger samt
hålla Pronova skadelöst om skadan sannolikt beror på ett förhållande hos produkten. Säljarens
ansvar består så länge sådana
krav kan riktas mot Pronova.
11. Betalningsvillkor

Priser och andra betalningsvillkor ska framgå av Avtalet. Avtalat pris inkluderar alltid förpackningskostnader.
Om inte annat avtalats ska
Pronova erlägga betalning inom
trettio (30) dagar från det senaste av leverans eller fakturadatum.
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Om part är i dröjsmål med
betalning ska dröjsmålsränta
utgå enligt räntelagen
(1975:635).
12. Force majeure

Ingen av Parterna ska vara
ansvarig för underlåtenhet att
följa avtalet om underlåtenheten
har sin grund i omständighet
som omöjliggör eller avsevärt
försvårar den avtalade förpliktelsen. Detta under förutsättning
att omständigheten inte borde ha
förutsetts och varit bortom parts
rimliga kontroll samt att skäliga
ansträngningar görs för att avhjälpa omständigheten.

15. Tvister

Tvist i anledning av detta
Avtal ska handläggas av allmän
domstol.
16. Tillämpning

Dessa allmänna inköpsvillkor gäller för Säljarens samtliga
leveranser till Pronova.

13. Obestånd och avtalsbrott

Om part råkar i obestånd,
ställer in betalningarna, inleder
företagsrekonstruktion eller försätts i konkurs äger den andre
parten häva Avtalet och alla
andra avtal som föreligger mellan parterna.
Om part gör sig skyldig till
väsentligt avtalsbrott och inte
vidtar rättelse senast en månad
efter skriftlig anmodan äger den
andre parten häva Avtalet och
alla andra avtal som föreligger
mellan parterna.
Vid hävning enligt p. 13.1
eller 13.2 är den felande parten
skyldig att ersätta den andra parten för såväl direkt som indirekt
skada.
14. Ändringar

Alla ändringar eller tillägg
till dessa allmänna inköpsvillkor
ska skriftligen avtalas mellan
parterna.
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